
ПРОТОКОЛ № 4 

 

 

Във връзка с Решение № 02-03-1819/01.09.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ, 

процедура на пряко договаряне по реда на ЗОП с наименование: “Предоставяне на 

охранителни услуги”, по обособени позиции: 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“; 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“; 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“ 

 и в изпълнение на Заповед № 233/20.09.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ 

и на основание чл. 103, ал. 3, чл. 104, ал. 1 вр. чл. 177 ЗОП, комисия в състав: 

1. Рада Гьонова – Директор ДПОП, при ЦУ на ДП БСТ – председател, 

2. Милчо Димитров – Директор ДПМЧР при ЦУ на ДП БСТ, член, 

3. Марио Киров – Ръководител сектор „Охрана“, ДОА при ЦУ на ДП БСТ, член, 

се събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ 

№28, на 27.09.2017 г., в 10.00 часа, с цел извършване на оценка и класиране на офертите 

на участниците в настоящата процедура по обособени позиции.  

 

Съгласно посоченото в Поканата за участие, критерият за определяне на икономически 

най-изгодната оферта по всяка от обособените позиции, е “Най-ниска цена”, съгласно 

чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП; същият се «формира като сбор от цените, дадени за: 

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана 

на всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен 

месец, в лева без ДДС; За целите на оценяването и сключването на договор под „един 

календарен месец“, се разбира всеки един от календарните месеци, без значение броя на 

дните в него. 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец, в лева 

без ДДС; За целите на оценяването под „един календарен месец“, се разбира един 

календарен месец, състоящ се от 4 седмици. За целите на договора – дължимата цена се 

образува на база броя извършени през съответен календарен месец инкаса по цените, 

предложени за всеки от обектите. 

На база предложените от участник цени, комисията извършва сборуването им и така 

получената стойност подлежи на класиране. Всички изчисления се извършват при 

закръгляване до втория знак след десетичната запетая. На първо място се класира 

участникът, чиято сборувана стойност от предложените от него цените на отделните 

услуги, е най-ниска; останалите участници се класират във низходящ ред, съобразно 

тяхната сборувана стойност от предложените от тях цени на отделните услуги, като 

участникът, чиято сборувана стойност от предложените от него цените на отделните 

услуги, е най-висока, се класира на последно място.  

Участникът, класиран от Комисията на първо място по дадена обособена позиция, се 

определя за Изпълнител на обществената поръчка с решение на Възложителя.“ 

 



След извършените преговори с участниците от Комисията, същите са предложили 

окончателно следните параметри, по горепосочените показатели за оценка: 

 

По обособена позиция I: 

1. „Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1378/19.09.2017 г.  

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана 

на всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен 

месец - 5648.51 лева без ДДС 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  

15380 лева без ДДС. 

 

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

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана 

на всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен 

месец – 5642 лева без ДДС 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  

15330 лева без ДДС. 

 

3. „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1388/19.09.2017 г. 

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана 

на всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен 

месец – 5663 лева без ДДС 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  

15366 лева без ДДС. 

  

 По обособена позиция II: 

1.„Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1379/19.09.2017 г. 

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана 

на всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен 

месец – 3588 лева без ДДС 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  

8115 лева без ДДС. 

  

2.„Бг Сод“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1381/19.09.2017 г.  

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях 

движими вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: 

цена за охрана на всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, 

за 1 календарен месец – 3726 лева без ДДС 



- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  

8400 лева без ДДС. 

 

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

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана 

на всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен 

месец – 3588 лева без ДДС 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  

8015 лева без ДДС. 

 

4. „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1387/19.09.2017 г.  

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана 

на всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен 

месец – 3602 лева без ДДС 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  

8072 лева без ДДС. 

 

По обособена позиция III: 

1.„Алфа Сот България“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1380/19.09.2017 г.  

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана 

на всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен 

месец - 2196.20 лева без ДДС 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  

3592 лева без ДДС. 

 

2.„Марина Секюрити Сикрет Груп“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-

1382/19.09.2017 г.  

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана 

на всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен 

месец - 2116.41 лева без ДДС 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  

3 131.52 лева без ДДС. 

 

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

- охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими 

вещи, чрез сигнално-охранителна техника, предоставена от Възложителя: цена за охрана 



на всички обекти, включени в списка за съответна обособена позиция, за 1 календарен 

месец – 2212 лева без ДДС; 

- охрана и транспорт на ценни пратки и товари – пари и удостоверителни знаци за участие 

в организираните от БСТ хазартни игри: цена за охрана и транспорт/инкасо/ от всички 

обекти, включени в списъка за съответна обособена позиция, за 1 календарен месец -  

3136 лева без ДДС. 

 

Членовете на комисията извършиха преценка за наличие на обстоятелствата по чл. 72 

ЗОП в окончателните предложения на участниците на показателите подлежащи на 

оценка, като констатира, че предложението на никой от участниците, постигнато в 

резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 

на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.  

 

Стойности на предложенията на участниците, подлежащи на оценка и получени от 

комисията след извършване на посоченото в поканата за участие сборуване: 

По обособена позиция I: 

1. „Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1378/19.09.2017 г. – 21028.51 

2. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1384/19.09.2017 г. – 20 972 

3. „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1388/19.09.2017 г. – 21 029 

 

 По обособена позиция II: 

1.„Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1379/19.09.2017 г. – 11 703 

2.„Бг Сод“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1381/19.09.2017 г. – 12 126 

3.„Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1385/19.09.2017 г. – 11 603 

      4. „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1387/19.09.2017 г. – 11 674 

 

По обособена позиция III: 

1.„Алфа Сот България“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1380/19.09.2017 г. – 5 788.20 

2.„Марина Секюрити Сикрет Груп“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-

1382/19.09.2017 г.  

- 5 247.93 лева без ДДС 

3.„Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1386/19.09.2017 г. – 5 348 

 

Класиране на участниците – най-ниска предложена цена /на първо място е поставен 

участникът с най-ниска предложена цена, подлежаща на оценка/: 

 

 По обособена позиция I: 

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

2. „Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1378/19.09.2017 г.  

3. „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1388/19.09.2017 г.  

 

  По обособена позиция II: 

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

 2. „Голдън секюрити“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1387/19.09.2017 г.  

3. „Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1379/19.09.2017 г.  

4. „Бг Сод“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1381/19.09.2017 г.  

 

 По обособена позиция III: 

„Марина Секюрити Сикрет Груп“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1382/19.09.2017 г.  

„Алфа Сот България“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1380/19.09.2017 г.  



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

 

 

С извършване на горното класиране на офертите на участниците, комисията приключи 

днешното си заседание. Настоящият протокол, състоящ се от 5 страници, се състави и 

подписа днес: 27.09.2017 г., в 12.00 часа, от назначената със Заповед № 233/20.09.2017 г. 

на изпълнителния директор на ДП БСТ, комисия както следва: 

 

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

……………………………..          ………………………… 

Рада Гьонова, председател          Милчо Димитров, член 

 

 

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

………………………….           

Марио Киров, член           
 
 


