
ПРОТОКОЛ №3.1 

 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ 

с поканен участник, подал оферта за участие по обособена позиция № 1 

„Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, 

находящи се на територията на Софийска регионална дирекция, Югозападна 

регионална дирекция и Южна централна регионална дирекция“ 

 

 

Наименование на 

поръчката: 
„Предоставяне на охранителни услуги” 

Обособена позиция 

№ 1 „Предоставяне на охранителни услуги по 

отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на 

територията на Софийска регионална дирекция, 

Югозападна регионална дирекция и Южна централна 

регионална дирекция“ 
Място, дата и час на 

провеждане на  

преговори  

Централно управление на ДП БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, стая 2-3, 25.09.2017 г. от 

09:20 часа 

Преговорите ще се състоят 

между: 

 

Възложител:  

ДП  „Български спортен тотализатор”, с представители: 

Комисия, назначена със заповед № 233/20.09.2017г., в 

състав: Рада Гьонова – председател и членове: Милчо 

Димитров и Марио Киров 

 

Участник:  
„Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-

1388/19.09.2017 г., представлявано от  г-жа Иванка 

Давидкова - управител 

 

Комисията е констатирала в Протокол № 1/20.09.2017 г., че участникът отговаря на 

обявените критерии за подбор, че е представил техническо и ценово предложение, 

съответстващи на изискванията на Възложителя, поради което и съгласно проведения 

жребии за определяне поредността, в която ще се извършат преговорите с допуснатите 

участници, страните тук проведоха дискусии по предварително обявените теми, а 

именно:  
1. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана на 

имуществото чрез СОТ;  

2. Срокът за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със СОТ; 

3. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

4. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана и транспорт 

на ценни пратки и товари /инкасо/; 

5. Срокът и времевия интервал за извършване на извънредно инкасо; 

6. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

7. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта; 

8. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец. 

9. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/;  



10. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 

обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта.  

11. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект; 

12. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект. 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация:  

1. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана на имуществото чрез СОТ – 30 дни от сключване на договор;  

2. Предложение за срок за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със 

СОТ – до 8 минута през деня и до 6 минута през нощта; 

3. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 40 дни от 

подписване на протокол; 

4. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - 30 дни от сключване на договор; 

5. Предложение за срок и времеви интервал за извършване на извънредно инкасо – 

до 6 часа от подаване на искане, в рамките на работния ден, който е с начален час 08:00 

ч. и краен час 18:00 ч.; 

6. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 40 дни от 

подписване на протокол. 

По горепосочените параметри участникът заяви, че няма да прави други предложения и 

същите следва да се считат за окончателната му оферта. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира 

предложената от него цена за изпълнение на поръчката, както и за отделните дейности, 
включени в него. Представителят на участника заяви, че предложените от него цени  

реално отразяват пълното, навременно  и качествено изпълнение на предмета на 
поръчката и няма да ги редуцира, поради което същите следва да се считат за 
окончателни: 

1. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта – 5663 

лв. без ДДС; 

2. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец – 26.10 лв. без ДДС; 

3. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/ - 10 

лв. без ДДС за 1 човекочас;  

4. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 

обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта – 15366 лв. без ДДС; 

5. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект – 7.01 лв. без ДДС за 1 инкасо; 

6. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект – 14.02 лв. без ДДС. 



 

Настоящият Протокол отразява постигнатите договорености и договорни условия от 

проведените на 25.09.2017  г. от 09.20 часа преговори между двете страни - Комисията, 

назначена от Възложителя по процедурата и представителя на Участника – „Голдън Секюрити“ 

ЕООД. 

 

Настоящият Протокол се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за Възложителя 

и Участника. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                  За УЧАСТНИКА „Голдън Секюрити“ ЕООД: 

Комисия за провеждане  

на процедурата 

 

1. Рада Гьонова      Иванка Давидкова, управител 
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/  /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

2. Милчо Димитров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

3. Марио Киров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 
  



ПРОТОКОЛ №3.2 

 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ 

с поканен участник, подал оферта за участие по обособена позиция № 1 

„Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, 

находящи се на територията на Софийска регионална дирекция, Югозападна 

регионална дирекция и Южна централна регионална дирекция“ 

 

 

Наименование на 

поръчката: 
„Предоставяне на охранителни услуги” 

Обособена позиция 

№ 1 „Предоставяне на охранителни услуги по 

отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на 

територията на Софийска регионална дирекция, 

Югозападна регионална дирекция и Южна централна 

регионална дирекция“ 
Място, дата и час на 

провеждане на  

преговори  

Централно управление на ДП БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, стая 2-3, 25.09.2017 г. от 

10:00 часа 

Преговорите ще се състоят 

между: 

 

Възложител:  

ДП  „Български спортен тотализатор”, с представители: 

Комисия, назначена със заповед № 233/20.09.2017г., в 

състав: Рада Гьонова – председател и членове: Милчо 

Димитров и Марио Киров 

 

Участник:  
„Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1384/19.09.2017 г., 

представлявано от г-н Тихомир Тотов- управител 

 

Комисията е констатирала в Протокол № 1/20.09.2017 г., че участникът отговаря на 

обявените критерии за подбор, че е представил техническо и ценово предложение, 

съответстващи на изискванията на Възложителя, поради което и съгласно проведения 

жребии за определяне поредността, в която ще се извършат преговорите с допуснатите 

участници, страните тук проведоха дискусии по предварително обявените теми, а 

именно:  
1. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана на 

имуществото чрез СОТ;  

2. Срокът за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със СОТ; 

3. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

4. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана и транспорт 

на ценни пратки и товари /инкасо/; 

5. Срокът и времевия интервал за извършване на извънредно инкасо; 

6. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

7. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта; 

8. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец. 

9. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/;  



10. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 

обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта.  

11. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект; 

12. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект. 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация:  

1. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана на имуществото чрез СОТ – 30 дни от сключване на договор;  

2. Предложение за срок за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със 

СОТ – до 8 минута през деня и до 6 минута през нощта; 

3. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 40 дни от 

подписване на протокол; 

4. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - 30 дни от сключване на договор; 

5. Предложение за срок и времеви интервал за извършване на извънредно инкасо – 

до 6 часа от подаване на искане, в рамките на работния ден, който е с начален час 09:00 

ч. и краен час 17:00 ч.; 

6. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 40 дни от 

подписване на протокол. 

По горепосочените параметри участникът заяви, че може да преразгледа предложението 

си и като окончателна оферта следва да се счита следното предложение: 

1. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана на имуществото чрез СОТ – 25 дни от сключване на договор;  

2. Предложение за срок за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със 

СОТ – до 7 минута през деня и до 5 минута през нощта; 

3. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 35 дни от 

подписване на протокол; 

4. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - 25 дни от сключване на договор; 

5. Предложение за срок и времеви интервал за извършване на извънредно инкасо – 

до 4 часа от подаване на искане, в рамките на работния ден, който е с начален час 08:00 

ч. и краен час 19:00 ч.; 

6. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 35 дни от 

подписване на протокол. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира 

предложената от него цена за изпълнение на поръчката, както и за отделните дейности, 
включени в него. Представителят на участника заяви, че предложените от него цени  
реално отразяват пълното, навременно и качествено изпълнение на предмета на 

поръчката, съобразени са със законодателството в областта на труда и осигурителните 
права и задължения за страните по трудово правоотношение и няма да ги редуцира, 
поради което същите следва да се считат за окончателни: 

1. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта – 5642 

лв. без ДДС; 



2. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец – 26.00 лв. без ДДС; 

3. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/ - 10 

лв. без ДДС за 1 човекочас;  

4. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 

обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта – 15330 лв. без ДДС; 

5. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект – 7.00 лв. без ДДС за 1 инкасо; 

6. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект – 14.00 лв. без ДДС. 

 

Настоящият Протокол отразява постигнатите договорености и договорни условия от 

проведените на 25.09.2017  г. от 10.00 часа преговори между двете страни - Комисията, 

назначена от Възложителя по процедурата и представителя на Участника – „Боду“ ООД. 

 

Настоящият Протокол се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за Възложителя 

и Участника. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                               За „Боду“ ООД: 

Комисия за провеждане  

на процедурата 

1. Рада Гьонова       Тихомир Тотов, управител 
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/  /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

2. Милчо Димитров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

3. Марио Киров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

  



ПРОТОКОЛ №3.3 

 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ 

с поканен участник, подал оферта за участие по обособена позиция № 1 

„Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, 

находящи се на територията на Софийска регионална дирекция, Югозападна 

регионална дирекция и Южна централна регионална дирекция“ 

 

 

Наименование на 

поръчката: 
„Предоставяне на охранителни услуги” 

Обособена позиция 

№ 1 „Предоставяне на охранителни услуги по 

отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на 

територията на Софийска регионална дирекция, 

Югозападна регионална дирекция и Южна централна 

регионална дирекция“ 
Място, дата и час на 

провеждане на  

преговори  

Централно управление на ДП БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, стая 2-3, 25.09.2017 г. от 

11:00 часа 

Преговорите ще се състоят 

между: 

 

Възложител:  

ДП  „Български спортен тотализатор”, с представители: 

Комисия, назначена със заповед № 233/20.09.2017г., в 

състав: Рада Гьонова – председател и членове: Милчо 

Димитров и Марио Киров 

 

Участник:  
„Мултифорс А.С.“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-

1378/19.09.2017 г., представлявано от г-жа Магдалена 

Пеева - управител 

 

Комисията е констатирала в Протокол № 1/20.09.2017 г., че участникът отговаря на 

обявените критерии за подбор, че е представил техническо и ценово предложение, 

съответстващи на изискванията на Възложителя, поради което и съгласно проведения 

жребии за определяне поредността, в която ще се извършат преговорите с допуснатите 

участници, страните тук проведоха дискусии по предварително обявените теми, а 

именно:  
1. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана на 

имуществото чрез СОТ;  

2. Срокът за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със СОТ; 

3. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

4. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана и транспорт 

на ценни пратки и товари /инкасо/; 

5. Срокът и времевия интервал за извършване на извънредно инкасо; 

6. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

7. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта; 

8. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец. 

9. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/;  



10. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 

обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта.  

11. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект; 

12. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект. 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация:  

1. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана на имуществото чрез СОТ – 30 дни от сключване на договор;  

2. Предложение за срок за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със 

СОТ – до 8 минута през деня и до 6 минута през нощта; 

3. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 40 дни от 

подписване на протокол; 

4. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - 30 дни от сключване на договор; 

5. Предложение за срок и времеви интервал за извършване на извънредно инкасо – 

до 6 часа от подаване на искане, в рамките на работния ден, който е с начален час 08:00 

ч. и краен час 18:00 ч.; 

6. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 40 дни от 

подписване на протокол. 

По горепосочените параметри участникът заяви, че може да преразгледа предложението 

си и като окончателна оферта следва да се счита следното предложение: 

1. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана на имуществото чрез СОТ – 28 дни от сключване на договор;  

2. Предложение за срок за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със 

СОТ – до 7 минута през деня и до 5 минута през нощта; 

3. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 35 дни от 

подписване на протокол; 

4. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - 28 дни от сключване на договор; 

5. Предложение за срок и времеви интервал за извършване на извънредно инкасо – 

до 6 часа от подаване на искане, в рамките на работния ден, който е с начален час 07:30 

ч. и краен час 18:30 ч.; 

6. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 35 дни от 

подписване на протокол. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира 

предложената от него цена за изпълнение на поръчката, както и за отделните дейности, 
включени в него. Представителят на участника заяви, че предложените от него цени  
реално отразяват пълното, навременно и качествено изпълнение на предмета на 

поръчката, съобразени са със законодателството в страната, като може да извърши 
следното редуцира: 

1. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта – от 5653 

лв. без ДДС се намалява на 5648.51 лв. без ДДС; 



2. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец – от 26.05 лв. без ДДС се 

намалява на 26.03 лв. без ДДС; 

3. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/ - 9 

лв. без ДДС за 1 човекочас – не се променя;  

4. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 

обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта – от 15380 лв. без ДДС се намалява на 15350 лв. без ДДС; 

5. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект – от 7.02 лв. без ДДС се намалява на 7.01 лв. без ДДС за 1 

инкасо; 

6. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект – от 14.04 лв. без ДДС се намалява на 14.01 лв. без ДДС. 

 

Настоящият Протокол отразява постигнатите договорености и договорни условия от 

проведените на 25.09.2017  г. от 11.00 часа преговори между двете страни - Комисията, 

назначена от Възложителя по процедурата и представителя на Участника – „Мултифорс А.С.“ 

ЕООД. 

 

Настоящият Протокол се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за Възложителя 

и Участника. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                               За „Мултифорс А.С.“ ЕООД: 

Комисия за провеждане  

на процедурата 

1. Рада Гьонова       Магдалена Пеева, управител 
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/  /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

2. Милчо Димитров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

3. Марио Киров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

  



 

ПРОТОКОЛ №3.4 

 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ 

с поканен участник, подал оферта за участие по обособена позиция № 2 

„Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, 

находящи се на територията на Югоизточна регионална дирекция и 

Североизточна регионална дирекция“ 
 

Наименование на 

поръчката: 
„Предоставяне на охранителни услуги” 

Обособена позиция 

№ 2 „Предоставяне на охранителни услуги по 

отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на 

територията на Югоизточна регионална дирекция и 

Североизточна регионална дирекция“ 
Място, дата и час на 

провеждане на  

преговори  

Централно управление на ДП БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, стая 2-3, 25.09.2017 г. от 

12:20 часа 

Преговорите ще се състоят 

между: 

 

Възложител:  

ДП  „Български спортен тотализатор”, с представители: 

Комисия, назначена със заповед № 233/20.09.2017г., в 

състав: Рада Гьонова – председател и членове: Милчо 

Димитров и Марио Киров 

 

Участник:  
„Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1385/19.09.2017 г., 

представлявано от г-н Тихомир Тотов- управител 

 

Комисията е констатирала в Протокол № 1/20.09.2017 г., че участникът отговаря на 

обявените критерии за подбор, че е представил техническо и ценово предложение, 

съответстващи на изискванията на Възложителя, поради което и съгласно проведения 

жребии за определяне поредността, в която ще се извършат преговорите с допуснатите 

участници, страните тук проведоха дискусии по предварително обявените теми, а 

именно:  
1. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана на 

имуществото чрез СОТ;  

2. Срокът за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със СОТ; 

3. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

4. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана и транспорт 

на ценни пратки и товари /инкасо/; 

5. Срокът и времевия интервал за извършване на извънредно инкасо; 

6. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

7. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта; 

8. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец. 

9. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/;  

10. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 



обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта.  

11. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект; 

12. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект. 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация:  

1. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана на имуществото чрез СОТ – 30 дни от сключване на договор;  

2. Предложение за срок за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със 

СОТ – до 8 минута през деня и до 6 минута през нощта; 

3. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 40 дни от 

подписване на протокол; 

4. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - 30 дни от сключване на договор; 

5. Предложение за срок и времеви интервал за извършване на извънредно инкасо – 

до 6 часа от подаване на искане, в рамките на работния ден, който е с начален час 09:00 

ч. и краен час 17:00 ч.; 

6. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 40 дни от 

подписване на протокол. 

По горепосочените параметри участникът заяви, че може да преразгледа предложението 

си и като окончателна оферта следва да се счита следното предложение: 

1. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана на имуществото чрез СОТ – 25 дни от сключване на договор;  

2. Предложение за срок за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със 

СОТ – до 7 минута през деня и до 5 минута през нощта; 

3. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 35 дни от 

подписване на протокол; 

4. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - 25 дни от сключване на договор; 

5. Предложение за срок и времеви интервал за извършване на извънредно инкасо – 

до 4 часа от подаване на искане, в рамките на работния ден, който е с начален час 08:00 

ч. и краен час 19:00 ч.; 

6. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 35 дни от 

подписване на протокол. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира 

предложената от него цена за изпълнение на поръчката, както и за отделните дейности, 
включени в него. Представителят на участника заяви, че предложените от него цени  
реално отразяват пълното, навременно и качествено изпълнение на предмета на 

поръчката, съобразени са със законодателството в областта на труда и осигурителните 
права и задължения за страните по трудово правоотношение и няма да ги редуцира, 
поради което същите следва да се считат за окончателни: 

1. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта – 3588 

лв. без ДДС; 

2. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец – 26.00 лв. без ДДС; 



3. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/ - 10 

лв. без ДДС за 1 човекочас;  

4. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 

обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта – 8015 лв. без ДДС; 

5. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект – 7.00 лв. без ДДС за 1 инкасо; 

6. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект – 14.00 лв. без ДДС. 

 

Настоящият Протокол отразява постигнатите договорености и договорни условия от 

проведените на 25.09.2017  г. от 12.20 часа преговори между двете страни - Комисията, 

назначена от Възложителя по процедурата и представителя на Участника – „Боду“ ООД. 

 

Настоящият Протокол се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за Възложителя 

и Участника. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                               За „Боду“ ООД: 

Комисия за провеждане  

на процедурата 

1. Рада Гьонова       Тихомир Тотов, управител 
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/  /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

2. Милчо Димитров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

3. Марио Киров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

  



ПРОТОКОЛ №3.5 

 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ 

с поканен участник, подал оферта за участие по обособена позиция № 2 

„Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, 

находящи се на територията на Югоизточна регионална дирекция и 

Североизточна регионална дирекция“ 

 

 

Наименование на 

поръчката: 
„Предоставяне на охранителни услуги” 

Обособена позиция 

№ 2 „Предоставяне на охранителни услуги по 

отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на 

територията на Югоизточна регионална дирекция и 

Североизточна регионална дирекция“ 
Място, дата и час на 

провеждане на  

преговори  

Централно управление на ДП БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, стая 2-3, 25.09.2017 г. от 

13:20 часа 

Преговорите ще се състоят 

между: 

 

Възложител:  

ДП  „Български спортен тотализатор”, с представители: 

Комисия, назначена със заповед № 233/20.09.2017г., в 

състав: Рада Гьонова – председател и членове: Милчо 

Димитров и Марио Киров 

 

Участник:  
„Мултифорс А.С.“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-

1379/19.09.2017 г., представлявано от г-жа Магдалена 

Пеева - управител 

 

Комисията е констатирала в Протокол № 1/20.09.2017 г., че участникът отговаря на 

обявените критерии за подбор, че е представил техническо и ценово предложение, 

съответстващи на изискванията на Възложителя, поради което и съгласно проведения 

жребии за определяне поредността, в която ще се извършат преговорите с допуснатите 

участници, страните тук проведоха дискусии по предварително обявените теми, а 

именно:  
1. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана на 

имуществото чрез СОТ;  

2. Срокът за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със СОТ; 

3. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

4. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана и транспорт 

на ценни пратки и товари /инкасо/; 

5. Срокът и времевия интервал за извършване на извънредно инкасо; 

6. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

7. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта; 

8. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец. 

9. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/;  



10. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 

обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта.  

11. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект; 

12. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект. 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация:  

1. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана на имуществото чрез СОТ – 30 дни от сключване на договор;  

2. Предложение за срок за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със 

СОТ – до 8 минута през деня и до 6 минута през нощта; 

3. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 40 дни от 

подписване на протокол; 

4. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - 30 дни от сключване на договор; 

5. Предложение за срок и времеви интервал за извършване на извънредно инкасо – 

до 6 часа от подаване на искане, в рамките на работния ден, който е с начален час 08:00 

ч. и краен час 18:00 ч.; 

6. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 40 дни от 

подписване на протокол. 

По горепосочените параметри участникът заяви, че може да преразгледа предложението 

си и като окончателна оферта следва да се счита следното предложение: 

1. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана на имуществото чрез СОТ – 28 дни от сключване на договор;  

2. Предложение за срок за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със 

СОТ – до 7 минута през деня и до 5 минута през нощта; 

3. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 35 дни от 

подписване на протокол; 

4. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - 28 дни от сключване на договор; 

5. Предложение за срок и времеви интервал за извършване на извънредно инкасо – 

до 6 часа от подаване на искане, в рамките на работния ден, който е с начален час 07:30 

ч. и краен час 18:30 ч.; 

6. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 35 дни от 

подписване на протокол. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира 

предложената от него цена за изпълнение на поръчката, както и за отделните дейности, 
включени в него. Представителят на участника заяви, че предложените от него цени  
реално отразяват пълното, навременно и качествено изпълнение на предмета на 

поръчката, съобразени са със законодателството в страната, като няма да извършва 
редуциране и офертата му е окончателна както следва: 

1. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта – 3588.00 

лв. без ДДС; 



2. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец – 26.00 лв. без ДДС; 

3. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/ - 9 

лв. без ДДС за 1 човекочас;  

4. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 

обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта – 8115 лв. без ДДС; 

5. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект 7.10 лв. без ДДС за 1 инкасо; 

6. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект – 14.20 лв. без ДДС. 

 

Настоящият Протокол отразява постигнатите договорености и договорни условия от 

проведените на 25.09.2017  г. от 13.20 часа преговори между двете страни - Комисията, 

назначена от Възложителя по процедурата и представителя на Участника – „Мултифорс А.С.“ 

ЕООД. 

 

Настоящият Протокол се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за Възложителя 

и Участника. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                               За „Мултифорс А.С.“ ЕООД: 

Комисия за провеждане  

на процедурата 

1. Рада Гьонова       Магдалена Пеева, управител 
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/  /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

2. Милчо Димитров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

3. Марио Киров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

  



ПРОТОКОЛ №3.6 

 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ 

с поканен участник, подал оферта за участие по обособена позиция № 2 

„Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, 

находящи се на територията на Югоизточна регионална дирекция и 

Североизточна регионална дирекция“ 

 

 

Наименование на 

поръчката: 
„Предоставяне на охранителни услуги” 

Обособена позиция 

№ 2 „Предоставяне на охранителни услуги по 

отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на 

територията на Югоизточна регионална дирекция и 

Североизточна регионална дирекция“ 
Място, дата и час на 

провеждане на  

преговори  

Централно управление на ДП БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, стая 2-3, 25.09.2017 г. от 

14:00 часа 

Преговорите ще се състоят 

между: 

 

Възложител:  

ДП  „Български спортен тотализатор”, с представители: 

Комисия, назначена със заповед № 233/20.09.2017г., в 

състав: Рада Гьонова – председател и членове: Милчо 

Димитров и Марио Киров 

 

Участник:  
„Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-

1388/19.09.2017 г., представлявано от  г-жа Иванка 

Давидкова - управител 

 

Комисията е констатирала в Протокол № 1/20.09.2017 г., че участникът отговаря на 

обявените критерии за подбор, че е представил техническо и ценово предложение, 

съответстващи на изискванията на Възложителя, поради което и съгласно проведения 

жребии за определяне поредността, в която ще се извършат преговорите с допуснатите 

участници, страните тук проведоха дискусии по предварително обявените теми, а 

именно:  
1. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана на 

имуществото чрез СОТ;  

2. Срокът за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със СОТ; 

3. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

4. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана и транспорт 

на ценни пратки и товари /инкасо/; 

5. Срокът и времевия интервал за извършване на извънредно инкасо; 

6. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

7. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта; 

8. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец. 

9. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/;  



10. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 

обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта.  

11. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект; 

12. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект. 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация:  

1. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана на имуществото чрез СОТ – 30 дни от сключване на договор;  

2. Предложение за срок за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със 

СОТ – до 8 минута през деня и до 6 минута през нощта; 

3. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 40 дни от 

подписване на протокол; 

4. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - 30 дни от сключване на договор; 

5. Предложение за срок и времеви интервал за извършване на извънредно инкасо – 

до 6 часа от подаване на искане, в рамките на работния ден, който е с начален час 08:00 

ч. и краен час 18:00 ч.; 

6. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 40 дни от 

подписване на протокол. 

По горепосочените параметри участникът заяви, че няма да прави други предложения и 

същите следва да се считат за окончателната му оферта. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира 

предложената от него цена за изпълнение на поръчката, както и за отделните дейности, 
включени в него. Представителят на участника заяви, че предложените от него цени  

реално отразяват пълното, навременно  и качествено изпълнение на предмета на 
поръчката и няма да ги редуцира, поради което същите следва да се считат за 
окончателни: 

1. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта – 3602 

лв. без ДДС; 

2. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец – 26.10 лв. без ДДС; 

3. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/ - 10 

лв. без ДДС за 1 човекочас;  

4. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 

обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта – 8072 лв. без ДДС; 

5. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект – 7.05 лв. без ДДС за 1 инкасо; 

6. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект – 14.10 лв. без ДДС. 



 

Настоящият Протокол отразява постигнатите договорености и договорни условия от 

проведените на 25.09.2017  г. от 14.00 часа преговори между двете страни - Комисията, 

назначена от Възложителя по процедурата и представителя на Участника – „Голдън Секюрити“ 

ЕООД. 

 

Настоящият Протокол се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за Възложителя 

и Участника. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                  За УЧАСТНИКА „Голдън Секюрити“ ЕООД: 

Комисия за провеждане  

на процедурата 

1. Рада Гьонова       Иванка Давидкова, управител 
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/  /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

2. Милчо Димитров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

3. Марио Киров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

  



ПРОТОКОЛ №3.7 

 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ 

с поканен участник, подал оферта за участие по обособена позиция № 2 

„Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, 

находящи се на територията на Югоизточна регионална дирекция и 

Североизточна регионална дирекция“ 

 

 

Наименование на 

поръчката: 
„Предоставяне на охранителни услуги” 

Обособена позиция 

№ 2 „Предоставяне на охранителни услуги по 

отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на 

територията на Югоизточна регионална дирекция и 

Североизточна регионална дирекция“ 
Място, дата и час на 

провеждане на  

преговори  

Централно управление на ДП БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, стая 2-3, 25.09.2017 г. от 

14:25 часа 

Преговорите ще се състоят 

между: 

 

Възложител:  

ДП  „Български спортен тотализатор”, с представители: 

Комисия, назначена със заповед № 233/20.09.2017г., в 

състав: Рада Гьонова – председател и членове: Милчо 

Димитров и Марио Киров 

 

Участник:  
„БГ СОД“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1381/19.09.2017 

г., представлявано от  г-н Спасимир Митев - управител 

 

Комисията е констатирала в Протокол № 1/20.09.2017 г., че участникът отговаря на 

обявените критерии за подбор, че е представил техническо и ценово предложение, 

съответстващи на изискванията на Възложителя, поради което и съгласно проведения 

жребии за определяне поредността, в която ще се извършат преговорите с допуснатите 

участници, страните тук проведоха дискусии по предварително обявените теми, а 

именно:  
1. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана на 

имуществото чрез СОТ;  

2. Срокът за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със СОТ; 

3. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

4. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана и транспорт 

на ценни пратки и товари /инкасо/; 

5. Срокът и времевия интервал за извършване на извънредно инкасо; 

6. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

7. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта; 

8. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец. 

9. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/;  

10. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 



обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта.  

11. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект; 

12. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект. 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация:  

1. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана на имуществото чрез СОТ – 30 дни от сключване на договор;  

2. Предложение за срок за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със 

СОТ – до 7 минута през деня и до 5 минута през нощта; 

3. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – 40 дни от 

подписване на протокол; 

4. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - 30 дни от сключване на договор; 

5. Предложение за срок и времеви интервал за извършване на извънредно инкасо – 

до 6 часа от подаване на искане, в рамките на работния ден, който е с начален час 09:00 

ч. и краен час 15:00 ч.; 

6. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – 40 дни от 

подписване на протокол. 

По горепосочените параметри участникът заяви, че няма да прави други предложения и 

същите следва да се считат за окончателната му оферта. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира 

предложената от него цена за изпълнение на поръчката, както и за отделните дейности, 
включени в него. Представителят на участника заяви, че предложените от него цени  

реално отразяват пълното, навременно и качествено изпълнение на предмета на 
поръчката, съобразени са със законодателството в страната, като може да извърши 
следното редуцира: 

1. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта – от 3864 

лв. без ДДС се намалява на 3726 лв. без ДДС; 

2. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец – от 28.00 лв. без ДДС се 

намалява на 27.00 лв. без ДДС; 

3. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/ -  6 

лв. без ДДС за 1 човекочас – не се променя;  

4. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 

обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта – от 8587.50 лв. без ДДС се намалява на 8400 лв. без ДДС; 

5. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект – от 7.50 лв. без ДДС се намалява на 7.00 лв. без ДДС за 1 

инкасо; 

6. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект – от 15.00 лв. без ДДС се намалява на 14.50 лв. без ДДС. 



 

Настоящият Протокол отразява постигнатите договорености и договорни условия от 

проведените на 25.09.2017  г. от 14.25 часа преговори между двете страни - Комисията, 

назначена от Възложителя по процедурата и представителя на Участника – „БГ СОД“ ООД. 

 

Настоящият Протокол се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за Възложителя 

и Участника. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                  За УЧАСТНИКА „БГ СОД“ ООД: 

Комисия за провеждане  

на процедурата 

1. Рада Гьонова       Спасимир Митев, управител 
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/  /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

2. Милчо Димитров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

3. Марио Киров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

  



ПРОТОКОЛ №3.8 

 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ 

с поканен участник, подал оферта за участие по обособена позиция № 3 

„Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, 

находящи се на територията на Северна централна регионална дирекция и 

Северозападна регионална дирекция“ 

 

 

Наименование на 

поръчката: 
„Предоставяне на охранителни услуги” 

Обособена позиция 

№ 3 „Предоставяне на охранителни услуги по 

отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на 

територията на Северна централна регионална дирекция 

и Северозападна регионална дирекция“ 
Място, дата и час на 

провеждане на  

преговори  

Централно управление на ДП БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, стая 2-3, 25.09.2017 г. от 

15:20 часа 

Преговорите ще се състоят 

между: 

 

Възложител:  

ДП  „Български спортен тотализатор”, с представители: 

Комисия, назначена със заповед № 233/20.09.2017г., в 

състав: Рада Гьонова – председател и членове: Милчо 

Димитров и Марио Киров 

 

Участник:  
„Алфа Сот България“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-

1380/19.09.2017 г., представлявано от  г-жа Иван 

Манолов - управител 

 

Комисията е констатирала в Протокол № 1/20.09.2017 г., че участникът отговаря на 

обявените критерии за подбор, че е представил техническо и ценово предложение, 

съответстващи на изискванията на Възложителя, поради което и съгласно проведения 

жребии за определяне поредността, в която ще се извършат преговорите с допуснатите 

участници, страните тук проведоха дискусии по предварително обявените теми, а 

именно:  
1. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана на 

имуществото чрез СОТ;  

2. Срокът за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със СОТ; 

3. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

4. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана и транспорт 

на ценни пратки и товари /инкасо/; 

5. Срокът и времевия интервал за извършване на извънредно инкасо; 

6. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

7. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта; 

8. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец. 

9. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/;  



10. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 

обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта.  

11. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект; 

12. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект. 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация:  

1. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана на имуществото чрез СОТ – 30 дни от сключване на договор;  

2. Предложение за срок за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със 

СОТ – до 7 минута през деня и до 5 минута през нощта; 

3. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – 40 дни от 

подписване на протокол; 

4. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - 30 дни от сключване на договор; 

5. Предложение за срок и времеви интервал за извършване на извънредно инкасо – 

до 6 часа от подаване на искане, в рамките на работния ден, който е с начален час 09:00 

ч. и краен час 15:00 ч.; 

6. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – 40 дни от 

подписване на протокол. 

По горепосочените параметри участникът заяви, че няма да прави други предложения и 

същите следва да се считат за окончателната му оферта. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира 

предложената от него цена за изпълнение на поръчката, както и за отделните дейности, 
включени в него. Представителят на участника заяви, че предложените от него цени  

реално отразяват пълното, навременно  и качествено изпълнение на предмета на 
поръчката и няма да ги редуцира, поради което същите следва да се считат за 
окончателни: 

1. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта – 2196.20 

лв. без ДДС; 

2. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец – 27.80 лв. без ДДС; 

3. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/ - 7 

лв. без ДДС за 1 човекочас;  

4. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 

обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта – 3592 лв. без ДДС; 

5. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект – 15 лв. без ДДС за 1 инкасо; 

6. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект – 30 лв. без ДДС. 



 

Настоящият Протокол отразява постигнатите договорености и договорни условия от 

проведените на 25.09.2017  г. от 15.20 часа преговори между двете страни - Комисията, 

назначена от Възложителя по процедурата и представителя на Участника – „Алфа Сот 

България“ ООД. 

 

Настоящият Протокол се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за Възложителя 

и Участника. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                  За УЧАСТНИКА „Алфа Сот България“ ООД: 

Комисия за провеждане  

на процедурата 

1. Рада Гьонова       Иван Манолов, управител 
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/  /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

2. Милчо Димитров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

3. Марио Киров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

  



ПРОТОКОЛ №3.9 

 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ 

с поканен участник, подал оферта за участие по обособена позиция № 3 

„Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, 

находящи се на територията на Северна централна регионална дирекция и 

Северозападна регионална дирекция“ 

 

Наименование на 

поръчката: 
„Предоставяне на охранителни услуги” 

Обособена позиция 

№ 3 „Предоставяне на охранителни услуги по 

отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на 

територията на Северна централна регионална дирекция 

и Северозападна регионална дирекция“ 
Място, дата и час на 

провеждане на  

преговори  

Централно управление на ДП БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, стая 2-3, 25.09.2017 г. от 

15:50 часа 

Преговорите ще се състоят 

между: 

 

Възложител:  

ДП  „Български спортен тотализатор”, с представители: 

Комисия, назначена със заповед № 233/20.09.2017г., в 

състав: Рада Гьонова – председател и членове: Милчо 

Димитров и Марио Киров 

 

Участник:  
„Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1386/19.09.2017 г., 

представлявано от г-н Тихомир Тотов- управител 

 

Комисията е констатирала в Протокол № 1/20.09.2017 г., че участникът отговаря на 

обявените критерии за подбор, че е представил техническо и ценово предложение, 

съответстващи на изискванията на Възложителя, поради което и съгласно проведения 

жребии за определяне поредността, в която ще се извършат преговорите с допуснатите 

участници, страните тук проведоха дискусии по предварително обявените теми, а 

именно:  
1. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана на 

имуществото чрез СОТ;  

2. Срокът за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със СОТ; 

3. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

4. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана и транспорт 

на ценни пратки и товари /инкасо/; 

5. Срокът и времевия интервал за извършване на извънредно инкасо; 

6. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

7. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта; 

8. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец. 

9. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/;  

10. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 



обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта.  

11. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект; 

12. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект. 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация:  

1. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана на имуществото чрез СОТ – 30 дни от сключване на договор;  

2. Предложение за срок за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със 

СОТ – до 8 минута през деня и до 6 минута през нощта; 

3. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 40 дни от 

подписване на протокол; 

4. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - 30 дни от сключване на договор; 

5. Предложение за срок и времеви интервал за извършване на извънредно инкасо – 

до 6 часа от подаване на искане, в рамките на работния ден, който е с начален час 09:00 

ч. и краен час 17:00 ч.; 

6. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 40 дни от 

подписване на протокол. 

По горепосочените параметри участникът заяви, че може да преразгледа предложението 

си и като окончателна оферта следва да се счита следното предложение: 

1. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана на имуществото чрез СОТ – 25 дни от сключване на договор;  

2. Предложение за срок за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със 

СОТ – до 7 минута през деня и до 5 минута през нощта; 

3. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 35 дни от 

подписване на протокол; 

4. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - 25 дни от сключване на договор; 

5. Предложение за срок и времеви интервал за извършване на извънредно инкасо – 

до 4 часа от подаване на искане, в рамките на работния ден, който е с начален час 08:00 

ч. и краен час 19:00 ч.; 

6. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 35 дни от 

подписване на протокол. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира 

предложената от него цена за изпълнение на поръчката, както и за отделните дейности, 
включени в него. Представителят на участника заяви, че предложените от него цени  
реално отразяват пълното, навременно и качествено изпълнение на предмета на 

поръчката, съобразени са със законодателството в областта на труда и осигурителните 
права и задължения за страните по трудово правоотношение и няма да ги редуцира, 
поради което същите следва да се считат за окончателни: 

1. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта – 2212 

лв. без ДДС; 

2. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец – 28.00 лв. без ДДС; 



3. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/ - 10 

лв. без ДДС за 1 човекочас;  

4. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 

обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта – 3136 лв. без ДДС; 

5. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект – 7.00 лв. без ДДС за 1 инкасо; 

6. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект – 14.00 лв. без ДДС. 

 

Настоящият Протокол отразява постигнатите договорености и договорни условия от 

проведените на 25.09.2017  г. от 15.50 часа преговори между двете страни - Комисията, 

назначена от Възложителя по процедурата и представителя на Участника – „Боду“ ООД. 

 

Настоящият Протокол се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за Възложителя 

и Участника. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                               За „Боду“ ООД: 

Комисия за провеждане  

на процедурата 

1. Рада Гьонова       Тихомир Тотов, управител 
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/  /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

2. Милчо Димитров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

3. Марио Киров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

  



ПРОТОКОЛ №3.10 

 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ 

с поканен участник, подал оферта за участие по обособена позиция № 3 

„Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, 

находящи се на територията на Северна централна регионална дирекция и 

Северозападна регионална дирекция“ 

 

Наименование на 

поръчката: 
„Предоставяне на охранителни услуги” 

Обособена позиция 

№ 3 „Предоставяне на охранителни услуги по 

отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на 

територията на Северна централна регионална дирекция 

и Северозападна регионална дирекция“ 
Място, дата и час на 

провеждане на  

преговори  

Централно управление на ДП БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, стая 2-3, 25.09.2017 г. от 

16:30 часа 

Преговорите ще се състоят 

между: 

 

Възложител:  

ДП  „Български спортен тотализатор”, с представители: 

Комисия, назначена със заповед № 233/20.09.2017г., в 

състав: Рада Гьонова – председател и членове: Милчо 

Димитров и Марио Киров 

 

Участник:  
„Марина Секюрити Сикрет Груп“ ЕООД, с оферта с вх. 

№ 02-01-1382/19.09.2017 г., представлявано от г-н 

Любомир Антонов - управител 

 

Комисията е констатирала в Протокол № 1/20.09.2017 г., че участникът отговаря на 

обявените критерии за подбор, че е представил техническо и ценово предложение, 

съответстващи на изискванията на Възложителя, поради което и съгласно проведения 

жребии за определяне поредността, в която ще се извършат преговорите с допуснатите 

участници, страните тук проведоха дискусии по предварително обявените теми, а 

именно:  
1. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана на 

имуществото чрез СОТ;  

2. Срокът за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със СОТ; 

3. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

4. Срокът за започване работата по предоставяне на услугите по охрана и транспорт 

на ценни пратки и товари /инкасо/; 

5. Срокът и времевия интервал за извършване на извънредно инкасо; 

6. Срокът за възстановяване на липсващо имущество; 

7. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта; 

8. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец. 

9. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/;  

10. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 



обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта.  

11. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект; 

12. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект. 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация:  

1. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана на имуществото чрез СОТ – 30 дни от сключване на договор;  

2. Предложение за срок за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със 

СОТ – до 7 минута през деня и до 5 минута през нощта; 

3. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – 40 дни от 

подписване на протокол; 

4. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - 30 дни от сключване на договор; 

5. Предложение за срок и времеви интервал за извършване на извънредно инкасо – 

до 6 часа от подаване на искане, в рамките на работния ден, който е с начален час 08:30 

ч. и краен час 14:30 ч.; 

6. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – 40 дни от 

подписване на протокол. 

По горепосочените параметри участникът заяви, че може да преразгледа предложението 

си и като окончателна оферта следва да се счита следното предложение: 

1. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана на имуществото чрез СОТ – 26 дни от сключване на договор;  

2. Предложение за срок за реакция при сигнал за нарушение в обект под охрана със 

СОТ – до 6 минута през деня и до 4 минута през нощта; 

3. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 28 дни от 

подписване на протокол; 

4. Предложение за срок за започване работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - 26 дни от сключване на договор; 

5. Предложение за срок и времеви интервал за извършване на извънредно инкасо – 

до 4 часа от подаване на искане, в рамките на работния ден, който е с начален час 08:30 

ч. и краен час 19:30 ч.; 

6. Предложение за срок за възстановяване на липсващо имущество – до 28 дни от 

подписване на протокол. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира 

предложената от него цена за изпълнение на поръчката, както и за отделните дейности, 
включени в него. Представителят на участника заяви, че предложените от него цени  
реално отразяват пълното, навременно и качествено изпълнение на предмета на 

поръчката, съобразени са със законодателството в областта на труда и осигурителните 
права и задължения за страните по трудово правоотношение и няма да ги редуцира, 
поради което същите следва да се считат за окончателни: 

1. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

имуществото на БСТ за един календарен месец за всички обекти на БСТ, включени в 

Списъка за охрана на обекти по обособената позиция, за която се подава оферта – 2116.41 

лв. без ДДС; 

2. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана на 

допълнително включен обект за един календарен месец – 26.79 лв. без ДДС; 



3. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – физическа 

охрана на обект при извънредни обстоятелства /техническа повреда на СОТ в обект/ - 6 

лв. без ДДС за 1 човекочас;  

4. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/ за един календарен месец за всички 

обекти на БСТ, включени в Списъка за инкасиране по съответна обособена позиция, за 

която се подава оферта – 3 131.52 лв. без ДДС; 

5. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги – инкасиране на 

допълнително включен обект – 6.99 лв. без ДДС за 1 инкасо; 

6. Ценовото предложение за предоставяне на охранителни услуги - извънредно 

инкасиране на обект – 30.00 лв. без ДДС. 

 

Настоящият Протокол отразява постигнатите договорености и договорни условия от 

проведените на 25.09.2017  г. от 16.30 часа преговори между двете страни - Комисията, 

назначена от Възложителя по процедурата и представителя на Участника – „Марина Секюрити 

Сикрет Груп“ ЕООД. 

 

Настоящият Протокол се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за Възложителя 

и Участника. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                        За „Марина Секюрити Сикрет Груп“ ЕООД: 

Комисия за провеждане  

на процедурата 

1. Рада Гьонова       Любомир Тотов, управител 
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/  /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

2. Милчо Димитров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

3. Марио Киров 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 


