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Вх. № 01-04-1842/09.11.2018 г.  

ДОКЛАД 

по чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 60 ППЗОП 

от Комисия, назначена със Заповед № 272/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на 

БСТ 

 

Относно: извършен подбор на участниците, подали оферти за участие в откритата с 

Решение № 236/03.09.2018 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване на процедура 

по реда на ЗОП с наименование: „Предоставяне на охранителни и други свързани с тях 

услуги и доставки“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на 

охранителни и други свързани с тях услуги и доставки по отношение на обекти на ДП БСТ, 

находящи се на територията на Софийска регионална дирекция, Югозападна регионална 

дирекция, Южна централна регионална дирекция и Югоизточна регионална дирекция“ 

Обособена позиция № 2 „Предоставяне на охранителни и други свързани с тях услуги и 

доставки по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на и 

Северозападна регионална дирекция, Северна централна регионална дирекция и 

Североизточна регионална дирекция“, за разглеждането, оценката и класирането на 

подадените от тях оферти 

 

Във връзка с Решение № 236/03.09.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с наименование: 

„Предоставяне на охранителни и други свързани с тях услуги и доставки“, по обособени 

позиции: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на охранителни и други свързани с тях 

услуги и доставки по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на 

Софийска регионална дирекция, Югозападна регионална дирекция, Южна централна 

регионална дирекция и Югоизточна регионална дирекция“ Обособена позиция № 2 

„Предоставяне на охранителни и други свързани с тях услуги и доставки по отношение на 

обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на и Северозападна регионална дирекция, 

Северна централна регионална дирекция и Североизточна регионална дирекция“, 

със Заповед №272/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на основание чл. 

103, ал. 1 ЗОП и чл. 51, ал. 1 вр. чл. 54 и сл. ППЗОП, е назначена комисия в състав: 

 

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

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

3. Захари Захариев – Външен експерт, с образование и професионална квалификация в 

съответствие с предмета на поръчката – член; 

Светла Николова – Главен счетоводител, при ЦУ на БСТ – резервен член; 

 

със следните задачи: 

1. комисията да извърши подбор на участниците, подали оферти за участие в откритата с 

Решение № 236/03.09.2018 г. на Изпълнителния директор на БСТ, открита процедура по 

реда на ЗОП с наименование: „Предоставяне на охранителни и други свързани с тях услуги 

и доставки“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Предоставяне на охранителни 

и други свързани с тях услуги и доставки по отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се 
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на територията на Софийска регионална дирекция, Югозападна регионална дирекция, 

Южна централна регионална дирекция и Югоизточна регионална дирекция“ и Обособена 

позиция № 2 „Предоставяне на охранителни и други свързани с тях услуги и доставки по 

отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на и Северозападна 

регионална дирекция, Северна централна регионална дирекция и Североизточна 

регионална дирекция“, да разгледа и оцени подадените от тях оферти при спазване на 

правилата в ЗОП, ППЗОП, Обявлението и Документацията за настоящата обществена 

поръчка; 

2. комисията да започне работа на 09.10.2018 г., в 11:00 часа, на адрес: гр. София, ул. 

Хайдушко изворче № 28, в административната сграда на ЦУ на БСТ, след получаване на 

списъка с участниците и представените оферти и да извърши действията по чл. 54, ал. 1 – 5  

ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 1 ЗОП; 

3. комисията, в срок до 15.11.2018 г.: 

- да извърши действията по чл. 54, ал, 1,2,7,8,12,13 ППЗОП, вр. чл.56 – 58 ППЗОП, като 

състави съответни протоколи, отразяващи работата й; 

- да състави Доклад по чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 60 ППЗОП, който да предаде на 

Възложителя ведно с цялата документация по проведената обществена поръчка; 

4. комисията да съхранява документите, свързани с обществената поръчка, до приключване 

на работата й, в архива към стая 2-4 Дирекция „Правна и обществени поръчки“, ет. 2, 

административната сграда на ЦУ на БСТ, с адрес в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 

28. 

 

Промени в състава, сроковете за работа и задачите на комисията не са извършвани.  

 

Работният процес на комисията протече в следните основни етапи: 

– провеждане на публично заседание на 09.10.2018 г. от 11.00 часа, на което се извършиха 

действията по чл. 54, ал. 1 – ал. 6 ППЗОП във връзка с чл.104, ал. 1 ЗОП и се състави 

Протокол № 1, приложен към настоящия;  

- на 18.10.2018 г., от 11.00 ч. до 15.00 ч. и на 26.10.2018 г., от 12.00 ч. до 16.30 ч., бяха 

проведени две закрити заседания за извършване на действията по чл. 54, ал. 7 – ал. 8 ППЗОП 

във връзка с чл. 104, ал. 1 ЗОП; за същото е съставен Протокол № 2/26.10.2018 г.; 

в две поредни свои заседания - на 18.10.2018 г.  

- на 06.11.2018 г., от 09.00 ч. до 12.30 ч., бе проведено закрито заседание за извършване на 

действията по чл. 54, ал. 9 – ал. 13 ППЗОП, чл. 56, ал. 1 и ал. 2 и чл. 57, ал. 2 ППЗОП във 

връзка с чл. 104, ал. 1 ЗОП; за същите е съставен Протокол № 3/06.11.2018 г., приложен към 

настоящия; 

- на 09.11.2018 г. от 10.00 часа комисията проведе второ публично заседание, на което обяви 

резултатите от оценяване на подадените оферти по обособените позиции № 1 и № 2 ,по 

показателите, различни от ценовия, отвори и оповести ценовите предложения на 

участниците по обособени позиции № 1 и № 2, след което в същия ден – от 11.00 ч., в 

закрито заседание разгледа ценовите предложения на участника, подадени за участие и по 

двете обособени позиции, за съответствие с изискванията на възложителя; оцени 

допуснатите офертите по всяка обособени позиция по ценовия показател; изготви 
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комплексни оценки и извърши класиране; за същите е съставен Протокол № 4/09.11.2018 

г., приложен към настоящия.  

Предвид представените документи и информация в опаковките на офертите на участниците 

в процедурата по обособените позиции № 1 и № 2, на основание чл. 54, ал. 8 ППЗОП, 

комисията е намерила основание за изискване на допълнителни такива – на участника бе 

предоставен срок от 5 работни дни да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация, като му бе указано, че допълнително 

предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили 

след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. 

Подари представена само една оферта в настоящата процедура – за участие и по двете 

обособени позиции, преценка за наличие на обстоятелствата по чл. 72 ЗПО и съответно 

изискване на обосновки – не са правени. 

 

Оферти за участие в настоящата процедура са подадени както следва: 

 

„Боду“ ООД с вх. № 02-01-1638 от 08.10.2018 г. 

Офертата е подадена 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, Южна централна регионална 

дирекция и Югоизточна регионална дирекция“ и по обособена позиция № 2: „Предоставяне 

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

и Северозападна регионална дирекция, Северна централна регионална дирекция и 

Североизточна регионална дирекция“ 

 

В изпълнение на указаното ни, извършихме следното: 

 

На датата, посочена в Заповед № 272/09.10.2018 г., комисията се събра в сградата на ЦУ на 

ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28 и започна своята работа в 

11.00 часа, след получаване на списъка с участниците и представените от тях оферти. На 

това заседание на комисията присъстваха двама от редовните членове – г-жа Рада Гьонова 

и г-н Милчо Димитров и предвидения резервен член – г-жа Светла Николова.  

Така посочените и присъствали членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 

2 ЗОП, след което, започна отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки по 

реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание.  

На проведеното публично заседание присъства представител на участника, подал оферта; 

не присъстват представители на средствата за масово осведомяване – обстоятелството е 

отразено в Присъствен списък /приложен към настоящия протокол/. Присъствен списък е 

съставен за всяка една обособена позиция по отделно. 

Комисията започна с отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки по реда 

на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание. 

Констатира се, че офертата на участника Боду ООД е представена в 1 опаковка - запечатан, 

непрозрачен кашон, надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя, за 

участие в обособени позиции № 1 и № 2. При отварянето на опаковката с подадена оферта, 

комисията констатира наличието  на два отделни плика, надписани всеки от тях за участие 
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по обособена позиция № 1, съответно - № 2. Всеки от пликовете съдържаше отделни 

документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, подадени за участие в съответните обособени 

позиции, отделни описи на представените документи по съответните обособени позиции, 

както и отделени запечатани непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови 

параметри" по съответните обособени позиции, за които се подават оферти и които пликове 

съдържат съответно ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести 

съдържанието на представените документи за участие по обособена позиция № 1, и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от участника Боду ООД в 

приложения опис по тази обособена позиция,  с представените документи, при което се 

установи, че документите са представени както е посочено. Членовете на комисията 

подписаха техническото предложение на от участника по обособена позиция № 1, а след 

това и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" по тази позиция. След това 

комисията оповести съдържанието на представените документи за участие по обособена 

позиция № 2, и извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от 

участника Боду ООД в приложения опис по тази обособена позиция,  с представените 

документи, при което се установи, че документите са представени както е посочено. 

Членовете на комисията подписаха техническото предложение на от участника по 

обособена позиция № 2, а след това и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" по 

тази позиция. 

С извършване на горните действия, за които е съставен Протокол № 1/09.11.2018 г., 

комисията приключи публичната част от заседанието си в 12.10 часа на 09.11.2018 г. 

Протоколът се състои от 2 страници и е подписан от всеки от членовете на комисията без 

забележки. 

 

На 18.10.2018 г. от 11.00 ч. до 15.00 ч. и на 26.10.2018 г., от 12.00 ч. до 16.30 ч., комисията 

извърши разглеждане на  документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП представени от участниците 

по обособени позиции № 1 и № 2 в процедурата, за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

Преди да започне работа комисията, Захари Захариев - член на назначената комисия и 

отсъстващ на първото проведено заседание от работата на комисията, състояло се на 

09.10.2018 г., се запозна със списъка на лицата, подали оферти за участие в настоящата 

процедура по всяка от двете обособени позиции и подписа декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 

Това заседание на комисията, както и следващите, бе проведено с участие на всички 

редовни членове. 

 

По всяка от обособените позиции, по отделно, комисията разгледа представените 

документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор, при което бе установено, 

че в офертата на участника Боду ООД, и по двете обособени позиции, не са представени 

всички необходими и изискуеми се документи, в изискуеми се форми, подписани от 

съответните задължени лица /като за него, така и за декларираните от него 

подизпълнители/. Констатираните несъответствия бяха описани в протокол, който бе 

изпратен на участника и бе качен на профила на купувача в един и същи ден – 29.10.2018 г. 

На участника се предоставиха 5 работни дни от получаването на протокола за представяне 

на нови еЕЕДОП. Констатациите от работата на комисията бяха обективирани в Протокол 
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№ 2/26.10.2018 г., състоящ се от 18 страници и подписан без забележки от всеки от 

членовете на комисията. 

 

След изтичане на срока за представяне нови еЕЕДОП/коригирани документи, комисията се 

събра на свое закрито заседание на 06.11.2018 г. Председателя на комисията обяви, че 

участникът Боду ООД, в определения му срок е входирал в деловодството на ЦУ на ДП 

БСТ плик с допълнителни документи по обособени позиции № 1 и № 2 под № 02-01-

1796/05.11.2018 г. Документите са предадени с протокол на председателя на комисията. 

Пликът съдържа два отделни запечатани плика, надписани за всяка от обособените 

позиции, в които са представени нови документи, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор на участника и посочените от него подизпълнители.  

От извършените проверки на представените от участника документи - за установяване 

съответствието на участника, с поставените от възложителя изисквания - за лично 

състояние и критерии за подбор, бе установено че същият е представил документи, без в 

тях да има липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да било 

несъответствие с поставените от възложителя изисквания към личното състояние и 

критериите за подбор.  

След това, в същото закрито заседание на 06.11.2018 г., комисията разгледа техническите 

предложения от офертата на участника, по всяка от обособените позиции и провери тяхното 

съответствие с изискванията на техническите спецификации от документацията за участие. 
В офертата са представени технически предложения /по съответните обособени позиции, за 

които се участва/, съдържащи: 
1. предложение за изпълнение на поръчката – оригинал и на CD, попълнено съобразно 

образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации 

и изисквания на възложителя, подписано от правоимащо лице; 

2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от правоимащо 

лице; 

3. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от правоимощо лице; 

4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато 

е приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана 

от правоимащо лице. 

От извършените от комисията проверки за установяване съответствието на направените 

технически предложения за изпълнение предмета на поръчката по обособени позиции № 1 

и № 2, с поставените от възложителя изисквания по съответната позиция, бе установено че 

подготвената и подадена оферта от участника, отговаря на предварително обявените 

условия. 

След като констатира, че предвид разгледаните до момента документи, съдържащи се в 

офертите на участниците в настоящата процедура по всяка от обособените й позиции, 

отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие, комисията пристъпи към 

оценка на техническите предложения по обособени позиции № 1 и № 2, в съответствие с 
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предварително обявените условия, по съответно посочените от възложителя критерий. В 

документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението/, възложителят е посочил, 

че обществената поръчка и по двете й обособени позиции, ще бъде възложена въз основа 

на икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерий „оптимално 

съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 ЗОП. Определеният критерий за 

оценка на офертите на участниците в настоящата процедура по посочените позиции, е 

„икономически най-изгодната оферта“. Възложителят е определил показателите, 

относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател, която 

включва допустимите за него стойности в цифрово изражение и оценката му в 

предварително определени граници. Следвайки заложените в документацията показатели 

по отделните обособени позиции, различни от ценовия, комисията извърши оценка на 

офертите на участниците по тях, съобразно посочените методики. 

Комисията приключи настоящото заседание като прие, че на 09.11.2018 г., в 10:00 часа в 

сградата на ЦУ на БСТ - гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, ще се извърши: 

- обявяване на резултатите от извършеното оценяване по посочените в методиката за оценка 

показатели, различни от ценовия и обхващащи параметри от техническото предложение на 

офертите, подадени за участие настоящата процедура по всяка от обособените й позиции и  

отваряне на ценовите предложения и тяхното оповестяване. Комисията възложи на г-жа 

Рада Гьонова – председател, да организира публикуване на съобщение за това със 

съдържанието по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП. 

С извършване на горните действия, за които е съставен Протокол № 3/06.11.2018 г., 

комисията приключи тази закрита част от заседанието си в 12.35 часа на 06.11.2018 г. 

Протоколът се състои от 25 страници и е подписан от всеки от членовете на комисията без 

забележки. 

 

На 09.11.2018 г., членовете на настоящата комисия, се събраха в сградата на ЦУ на ДП БСТ, 

находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28 и започнаха своята работа в 10.00 

часа по провеждане на второ публично заседание, на което се обявиха резултатите от 

оценяването на подадените за участие в настоящата процедура оферти по съответни 

обособени позиции, по показателите, различни от ценовия, отвориха се и се оповестиха 

ценовите предложения на участниците по отделните обособени позиции. Мястото, датата и 

часа на това публично състезание са конкретизирани в Протокол № 3/06.11.2018 г. и за 

което участниците са уведомени чрез публикуване на съобщение за това на 06.11.2018 г. на 

Профила на купувача на Възложителя. 

На провежданото публично заседание не присъстват представители на участника, подал 

оферта за участие в процедурата; не присъстват представители на средствата за масово 

осведомяване – обстоятелството е отразено в Присъствен списък /приложен към настоящия 

протокол/.  

Комисията, по обособени позиции, извърши обявяване на резултатите от оценяването на 

офертите на участниците по показателите, различни от ценовия. След това  членовете на 

комисията пристъпиха към отваряне на ценовите предложения на участниците по етапно, 

по обособени позиции и тяхното оповестяване. Установено бе, че всички пликове, 

съдържащи ценови предложения, са неотваряни и запечатани, така както на първото 
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проведено публично заседание. Пликовете бяха отворени, ценовите предложения – 

обявени, а след това и подписани – от всеки от членовете на комисията.  

С извършване на горните действия комисията приключи публичната част от заседанието 

си, след което в закрито заседание на 06.11.2018 г., пристъпи към разглеждане на 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП представени от участниците в процедурата по 

съответните обособени позиции, за съответствие с изискванията на възложителя; за оценка 

на ценовите им предложения, комплексна оценка на офертите и класиране на участниците.  

Комисията разгледа всяко от подадените ценови предложения от офертата на участника 

Боду ООД по съответна обособена позиция, при което бе установено, че те са попълнени 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя. След това, по отделните обособени позиции, комисията първо извърши 

оценки на ценовите предложения, а послед, като взе предвид и оценките по показателите, 

различни от ценовия и заложените методики за оценка, комисията, изготви комплексни 

оценки на офертата на участника Боду ООД, по всяка от обособените позиции и извърши и  

класиране. 

 

С извършване на класирането по всяка от обособените позиции на обявената поръчка с 

наименование: „Предоставяне на охранителни и други свързани с тях услуги и доставки“, 

по обособени позиции с наименования, както следва:  

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, Южна централна регионална дирекция и Югоизточна регионална 

дирекция“ 

Обособена позиция № 2: „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на 

ДП БСТ, находящи се на територията на и Северозападна регионална дирекция, Северна 

централна регионална дирекция и Североизточна регионална дирекция“, 

комисията приключи закритата част от заседанието си в 12.15 часа на 09.11.2018 г., със 

съставянето на Протокол № 4/09.11.2018 г., състоящ се от общо 12 страници. Протоколът е 

подписан от всеки от членовете на комисията, без забележки. 

 

По обособени позиции № 1 и № 2, предвид представените от единствения участник в 

процедурата данни и направени от комисията констатации, не се предлагат участници, 

които да бъдат отстранени от процедурата. 

 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации, предлагаме да бъдат 

допуснати следните участници в процедурата: 

По обособена позиция № 1: 

1. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1638/08.10.2018 г. 

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

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

критерии за подбор.  

 

По обособена позиция № 2: 

1. „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1638/08.10.2018 г. 

Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в 

процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също 

и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и 

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 

критерии за подбор.  

 

Въз основа на извършените оценителни действия, съобразно заложената в документацията 

методика за оценка по съответна обособена позиция, като бе взето предвид допуснатите и 

отстранени от участие в процедурата участници, комисия извърши следното: 

 

КЛАСИРАНЕ 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, Южна централна 

регионална дирекция и Югоизточна регионална дирекция“: 

1. Оферта на участника „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1638/08.10.2018 г. по 

обособена позиция № 1, с комплексна оценка от 100 т. 

 

КЛАСИРАНЕ по обособена позиция № 2 „Предоставяне на охранителни услуги по 

отношение на обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на и Северозападна 

регионална дирекция, Северна централна регионална дирекция и Североизточна 

регионална дирекция“: 

Оферта на участника „Боду“ ООД, с оферта с вх. № 02-01-1638/08.10.2018 г. по обособена 

позиция № 2, с комплексна оценка от 100 т. 

 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации и оценителни действия 

в настоящата обществена поръчка по всяка от обособените позиции, предлагаме да бъде 

сключен договор с класирания на първо място участник по съответна обособена позиция, а 

именно: 

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, Южна централна регионална дирекция и Югоизточна регионална 

дирекция“: 

участника „Боду“ ООД, подал оферта за участие с вх. № 02-01-1638/08.10.2018 г. и която 

оферта за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1, съгласно методиката за 

оценка, е получила 100 точки. 
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По обособена позиция № 2: „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти 

на ДП БСТ, находящи се на територията на и Северозападна регионална дирекция, Северна 

централна регионална дирекция и Североизточна регионална дирекция“: 

участника „Боду“ ООД, подал оферта за участие с вх. № 02-01-1638/08.10.2018 г. и която 

оферта за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2, съгласно методиката за 

оценка, е получила 100 точки. 

 

Настоящият Доклад, състоящ се общо от 10 страници, е съставен на 09.11.2018 г., в 15.20 

часа, с което приключи работата на назначената със Заповед № 272/09.10.2018 г. на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ, Комисия за извършване на подбор на участниците, 

подали оферти за участие в откритата с Решение № 236/03.09.2018 г. на Изпълнителния 

директор на БСТ за откриване на процедура по реда на ЗОП с наименование: "Предоставяне 

на охранителни и други свързани с тях услуги и доставки“, по обособени позиции с 

наименования, както следва:  

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, Южна централна регионална дирекция и Югоизточна регионална 

дирекция“ 

Обособена позиция № 2: „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на обекти на 

ДП БСТ, находящи се на територията на и Северозападна регионална дирекция, Северна 

централна регионална дирекция и Североизточна регионална дирекция“. 

 

Неразделна част от настоящи доклад са изготвените протоколи от работата на комисията -  

Протокол № 1/09.10.2018 г., Протокол № 2/26.10.2018 г., Протокол № 3/06.11.2018 г. и 

Протокол № 4/09.11.2018 г., с приложенията към тях. 

 

На основание чл. 106, ал. 1 ЗОП и чл. 60, ал. 3 ППЗОП настоящият доклад ведно с 

Документацията за участие в настоящата процедура и постъпилите оферти, се предават на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ за утвърждаване, на датата, на която същият е 

входиран в деловодството на ДП БСТ. 

 

Комисия съгласно Заповед № 272/09.10.2018 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 

/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/ 

…………………………. 

Захари Захариев, член 
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УТВЪРЖДАВАМ Доклад вх. № 01-04-1842/09.11.2018 г. изготвен от комисия, 

назначена със Заповед № 272/09.10.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на 

основание чл. 106, ал. 3 ЗОП, след запознаване със съдържанието му и приложенията 

към него.  

 

 

Дата: 14 ноември 2018 г.   Възложител: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

Дамян Дамянов, 

Изпълнителен директор на 

ДП „Български спортен тотализатор“  


