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ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 248 

05 Октомври, 2017 г. 
на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 106, ал. 6, предл. първо във връзка с чл. 108, т. 1 и т. 3, чл. 109 ЗОП от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с Решение № 02-03-1819/01.09.2017 г. на Изпълнителния 

директор на ДП БСТ за откриване на процедура по реда на ЗОП – 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“, с прогнозна стойност за изпълнението на поръчката – до 499 860 лв. без ДДС, от които по 

позиция I – до 252 400 лева без ДДС, по позиция II – до 140 460 лв. без ДДС и по позиция III – до 107 000 

лева без ДДС и предвид Доклад вх. № 01-04-1459/28.09.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № 

233/20.09.2017 г. Изпълнителния директор на ДП БСТ, публикувани в електронната преписка на профила 

на купувача на адрес: http://profile.toto.bg/782d1873baa3b0ee9be29725632c9171   

 

О Б Я В Я В А М: 

 

I. Резултатите от проведения подбор по обособена позиция: I. „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“: 

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

представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с 

поставените от възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

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

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка 

и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

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

представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с 

поставените от възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

II. Резултатите от проведения подбор по обособена позиция: II. „Предоставяне на 

охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на 

територията на Югоизточна регионална дирекция и Североизточна регионална 

дирекция“: 

http://profile.toto.bg/782d1873baa3b0ee9be29725632c9171
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1. Участникът „Мултифорс А.С. “ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1379/19.09.2017 г., е 

представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с 

поставените от възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

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

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка 

и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

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

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка 

и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

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

представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с 

поставените от възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

III. Резултатите от проведения подбор по обособена позиция: III. „Предоставяне 

на охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на 

територията на Северна централна регионална дирекция и Северозападна 

регионална дирекция“: 

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

представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с 

поставените от възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

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

1382/19.09.2017 г., е представил документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване 

съответствието му с поставените от възложителя изисквания за лично състояние и 

годност, в които няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да 

било несъответствие с поставените от възложителя изисквания към личното състояние и 

критериите за подбор.  

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

документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от 

възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, непълнота 

или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка 

и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

изисквания към личното състояние и критериите за подбор.  

 

IV. Класирането на участниците по обособена позиция: I. „Предоставяне на 

охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на 
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територията на Софийска регионална дирекция, Югозападна регионална дирекция 

и Южна централна регионална дирекция“, съобразно критерия за определяне на 

икономически най-изгодната оферта “най-ниска цена”: 

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.  

 

V. Класирането на участниците по обособена позиция: II. „Предоставяне на 

охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на 

територията на Югоизточна регионална дирекция и Североизточна регионална 

дирекция“, съобразно критерия за определяне на икономически най-изгодната 

оферта “най-ниска цена”: 

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. 

 

VI. Класирането на участниците по обособена позиция: III. „Предоставяне на 

охранителни услуги по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на 

територията на Северна централна регионална дирекция и Северозападна 

регионална дирекция“, съобразно критерия за определяне на икономически най-

изгодната оферта “най-ниска цена”: 

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

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

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

VI. Наименованието на участника, избран за изпълнител по обособена позиция: I. 

„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“ и посочените от 

него подизпълнители: 

Участник: „Боду“ ООД, ЕИК 130068321, с оферта с вх. № 02-01-1384/19.09.2017 г. 

Подизпълнители:  

„ВТА“ ООД, с ЕИК 831633702, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 0.92%;  

„Елос“ ООД, с ЕИК 030216000, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 6.91%; 

„Саламандър - АСО“ ООД, с ЕИК 113546751, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 

2.30%; 

„Радио СОТ“ ООД, с ЕИК 112028994, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 4.15%; 

„Алфа СОТ“ ООД, с ЕИК 160054345, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 8.30%. 

 

VIII. Наименованието на участника, избран за изпълнител по обособена позиция: 

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

находящи се на територията на Югоизточна регионална дирекция и Североизточна 

регионална дирекция“ и посочените от него подизпълнители: 

Участник: „Боду“ ООД, ЕИК 130068321, с оферта с вх. № 02-01-1385/19.09.2017 г. 

Подизпълнители: 

„КОРАДО-ИНС-1“ ООД, с ЕИК 201076693, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 

1.45%; 

„Общинска охрана и СОТ-Сливен“ ЕООД, ЕИК 119547647, с дял от поръчката, който ще 

изпълнява – 6.52%; 

„СОД-Шумен“ ООД, ЕИК 127078857, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 7.25%; 
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„Телепол“ ЕООД, ЕИК 837037876, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 5.07%; 

„Тетбрюле-2“ ООД, ЕИК 201568310, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 5.80%; 

„Федерална служба за безопасност- Добрич“ ООД, ЕИК 1245464000, с дял от поръчката, 

който ще изпълнява – 10.14%; 

„Радио СОТ“ ООД, ЕИК 112028994, с дял от поръчката, който ще изпълнява – резервен;   

ЕТ „Р.И.С.-999-Деян Колев – Теменушка Борисова“, ЕИК 126093824, с дял от поръчката, 

който ще изпълнява – 7.97%; 

„3 С СОТ Бургас“ ООД, ЕИК, 102247146, с дял от поръчката, който ще изпълнява – 

5.07%. 

 

IX.  Наименованието на участника, избран за изпълнител по обособена позиция: 

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

находящи се на територията на Северна централна регионална дирекция и 

Северозападна регионална дирекция“: 

„Марина Секюрит Сикрет Груп“ ЕООД, с ЕИК 202752982, с оферта с вх. № 02-01-

1382/19.09.2017 г.  

 

Настоящото решение, на основание чл. 197, ал. 1, т. 7 ЗОП, подлежи на обжалване в десет 

дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. София 

– п.к.1000, бул. „Витоша“ № 18, е-mail: cpcadmin@cpc.bg, URL: http:// www.cpc.bg  

 

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници в процедурата. 

 

 

 

 

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

ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 
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