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ПРОТОКОЛ № 3 

 

Във връзка 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“  

и в изпълнение на Заповед № 272/09.10.2018 г., на Изпълнителния директор на ДП БСТ и 

на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 104, ал. 1 ЗОП и 54 и чл. 56 ППЗОП, 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. Захари Захариев – Външен експерт, член, 

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

№28, като на свое закрито заседание, състояло се на 06.11.2018 г. от 09.00 ч. до 12.30 ч., 

разгледа допълнително представени от участника в процедурата по обособени позиции № I 

и № II документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП - за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, а така също и разгледа 

представените от този участник по двете обособени позиции документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 

ППЗОП и извърши оценка на офертата му по показателите различни от ценовия.  

 

На предходно свое заседание, комисията е констатирала нередовности/непълноти в 

представените от участника Боду ООД документи за доказване съответствието му с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор по обособени позиции № 1 и № 2 

от настоящата поръчка – за него и избраните от него подизпълнители, поради което и на 

основание чл. 57, ал. 8 ППЗОП е описал това в протокол, който на 29.10.2018 г., е изпратен 

до участниците в процедурата и е публикуван в профила на купувача. В законоустановения 

срок от 5 работни дни – на 05.11.2018 г., участникът е представил допълнителни документи 

с писмо вх. № 02-01-1796 от 05.11.2018 г. по обособени позиции № 1 и № 2 от настоящата 

поръчка. При тяхното разглеждане, като и предвид представените с първоначалната оферта 

на участника документи по всяка от обособените позиции, бе констатирано следното: 

 

4. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

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

участие в обособена позиция № 1 и допълнително представени документи с писмо вх. 

№ 02-01-1796 от 05.11.2018 г.:  

Комисията пристъпи към разглеждане на представените от този участник документи по чл. 

39, ал. 2 ППЗОП с писмо вх. № 02-01-1796 от 05.11.2018 г., при което бе установено, че 

същият е представил: 

1. Опис на новопредставените документи – оригинал, подписан от представляващи 

участника; 



 
Протокол № 3 от 06.11.2018 г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № 272/09.10.2018 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ 

 
стр. 2 

  

2. Нов Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

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

възложителя и подписан от представляващия участника; 

3. Нов Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал; документът е подписан с 

електронен подпис от задълженото лице.  

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника Боду ООД с поставените от възложителя 

изисквания - за лично състояние и 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. 

 

4. В първоначалната оферта на този участник /а така също и с допълнително 

представените документи/, е посочено, че същият ще използва подизпълнители за 

изпълнение на част от поръчката, а именно: за част от услугите, съставляващи дейността по 

охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове /306 бр./ и находящите се в тях 

движими вещи, чрез сигнално-охранителна техника, осигурена от Възложителя; поддръжка 

и профилактика на тази техника; посочено е че общият дял от тази дейност, който ще бъде 

възложен на подизпълнителите е 21.89% от дейността. Декларираните подизпълнители и 

техните дялове от посочената дейност са: „Радио СОТ“ ООД – 3.92% от дейността, 

„Тетбрюле 2“ ООД – 4.57% от дейността, „Елос“ ООД – 6.86% от дейността и „Саламандър 

- АСО“ ООД – 6.53% от дейността,. Видно от първоначално представените документи, 

подизпълнителите са редуцирани от 7 на 4 броя, при запазване на общия възложен дял и 

няма заменени подизпълнители. На основание чл. 66, ал. 2 ЗОП, подизпълнителите трябва 

да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който 

ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

За всеки от подизпълнителите фигурира нужната информация в представения списък по чл. 

54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП, а така също са представени декларации, 

в оригинал от всички от посочените в еЕЕДОП от този участник  подизпълнители /4 бр./, 

видно от които същите поемат ангажимент за изпълнение на съответен дял от обществената 

поръчка /декларациите са тези, представени в първоначалната оферта/. Представени са на 

електронен неизтриваем носител от всеки от горепосочените 4 бр. оставащи 

подизпълнителя нови еЕЕДОП, подписани от съответните задължени лица.  

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на подизпълнителите „Радио СОТ“ ООД, „Тетбрюле 2“ 

ООД, „Елос“ ООД и „Саламандър - АСО“ ООД, с поставените от възложителя 

изисквания - за лично състояние и за подбор, бе установено че за същите са 

представени 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, съобразно вида и дела от 

поръчката, който те ще изпълняват. 

 

5. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Боду“ ООД, подал оферта с вх. № 02-01-1638/08.10.2018 г. за 
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участие в обособена позиция № 2 и допълнително представени документи с писмо вх. 

№ 02-01-1796 от 05.11.2018 г.:  

Комисията пристъпи към разглеждане на представените от този участник документи по чл. 

39, ал. 2 ППЗОП с писмо вх. № 02-01-1796 от 05.11.2018 г., при което бе установено, че 

същият е представил: 

1. Опис на новопредставените документи – оригинал, подписан от представляващи 

участника; 

2. Нов Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

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

възложителя и подписан от представляващия участника; 

3. Нов Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал; документът е подписан с 

електронен подпис от задълженото лице.  

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника Боду ООД с поставените от възложителя 

изисквания - за лично състояние и 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. 

 

4. В първоначалната оферта на този участник /а така също и с допълнително 

представените документи/, е посочено, че същият ще използва подизпълнители за 

изпълнение на част от поръчката, а именно: за част от услугите, съставляващи дейността по 

охрана на имуществото на БСТ – сгради и тотопунктове /148 бр./ и находящите се в тях 

движими вещи, чрез сигнално-охранителна техника, осигурена от Възложителя; поддръжка 

и профилактика на тази техника; посочено е че общият дял от тази дейност, който ще бъде 

възложен на подизпълнителите е 36.48% от дейността. Декларираните подизпълнители и 

техните дялове от посочената дейност са: „Телепол“ ООД- 1.35%, „Федерална служба за 

безопасност Добрич“ ООД- 8.78%,  „СОД Шумен“ ООД- 7.43%, „Юсис“ ООД- 14.19%, 

„СОД Разград“ ООД – 4.73%,  от дейността. Видно от първоначално представените 

документи, подизпълнителите са редуцирани от 7 на 5 броя, при запазване общия дял, като 

няма заменени подизпълнители. На основание чл. 66, ал. 2 ЗОП, подизпълнителите трябва 

да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който 

ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

За всеки от подизпълнителите фигурира нужната информация в представения списък по чл. 

54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП, а така също са представени декларации, 

в оригинал от всички от посочените в еЕЕДОП от този участник  подизпълнители /5 бр./, 

видно от които същите поемат ангажимент за изпълнение на съответен дял от обществената 

поръчка /декларациите са тези, представени в първоначалната оферта/. Представени са на 

електронен неизтриваем носител от всеки от горепосочените 5 оставащи подизпълнителя 

нови еЕЕДОП, подписани от съответните задължени лица.  

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на подизпълнителите „Телепол“ ООД, „Федерална 

служба за безопасност Добрич“ ООД,  „СОД Шумен“ ООД, „Юсис“ ООД, „СОД 

Разград“ ООД, с поставените от възложителя изисквания - за лично състояние и за 

подбор, бе установено че за същите са представени документи, без в тях да има липса, 
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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, съобразно вида и дела от поръчката, който те ще изпълняват. 

 

След това комисията пристъпи към разглеждане на представените технически предложения 

по обособени позиции № 1 и № 2 от поръчката и тяхната оценка по показателите, различни 

от ценовия: 

6. Разглеждане на допуснатата оферта на участника Боду ООД с вх. № 02-01-

1638/08.10.2018 г., подадена за участие в обособена позиция № 1 и проверка за нейното 

съответствие с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

6.1. 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: 

Предложено е от участника да организира и изпълни поръчката съгласно посочените в 

документацията технически спецификации при следните параметри: 

Посочено е, че изпълнението на предмета на поръчката по настоящата обособена позиция, 

ще се предоставя при спазване изискванията на специфичното законодателство в областта 

на охраната и сигурността и на това в областта на обработката на лични данни. Цялата 

обработка на данни на Възложителя, ще се осъществява при условия на проследимост и 

сигурност – по отношение на цялостност, немодифициране и неоторизиран достъп до тях.  

Представена е концепция за изпълнение на дейността по охрана на имуществото на БСТ – 

сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими вещи, чрез сигнално-охранителна 

техника, осигурена от Възложителя; поддръжка и профилактика. В нея е описано детайлно 

начина, посредством който се предлага изпълнението на дейността по охрана имуществото 

на БСТ и поддръжката на СОТ, като се съдържат всички изискуеми от Възложителя данни 

и е представена всяка една услуга, включена в тази дейност. Изложението съдържа и 

информация относно: 

- основните елементи на организацията на охранителната дейност по изпълнение 

параметрите на техническото задание като нормативна уредба, срок, място, цели и 

приоритети при изпълнение на поставените задачи; 

- показани са принципите на действие и технологията на организиране на 

техническата и физическа охрана. Участникът е посочил като Метод за охрана –

съчетаването на охраната по видове и дейности  във Време-24 часа – денонощно, седем дни 

в седмицата, в работни, празнични и почивни дни; 

- подробно описание на наличните ресурси и предвиденото материално осигуряване 

за изпълнение на охранителната дейност. Посочени са подробно силите и средствата с 

които разполага участникът: Национален дежурен оперативен център-НОДЦ на, който се 

подпомага от Регионални денонощни дежурни мониторинг центрове –РДДМЦ, 

локализирани по места, на територията на страната; мобилни охранителни патрули с МПС, 

автомобилен парк, изграден от 74 нови автомобила, оборудвани с  джипиес системи и пълен 

комплект радио телефонни средства, осигуряващи надеждна и конфиденциална връзка с 

ОДДЦ и комуникация по между им; технически екипи от високо квалифицирани експерти  

с опит в проектирането, изграждането, поддръжката и ремонта на необходимата 
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охранителна техника. Участникът разполага с въоръжени охранители, с опит и 

професионална подготовка в структурите на МВР и МО.  

- подробно описание на помощните средства за възпиране и принуда, работните 

униформи, отличителните знаци, средствата за комуникация, наличието на дежурни 

мобилни оперативни групи, сервизните бази за ремонт и поддръжка на оперативната 

техника. 

- представен е и изграденият и поддържан от участника лицензиран център за 

професионално обучение – ЦПО; 

- посочен е и подробен и изчерпателен списък на лицензите и сертификатите, които 

участникът е придобил, покривайки съответни стандарти в областта; 

- изготвен е и собствен анализ на риска, показващ извършено проучване на обектите, 

като са уточнени критичните точки, уязвимостта и застрашеността на обектите; 

идентифицирани са евентуалните вътрешни и външни фактори и тяхната характеристика; 

- приложен е списък на обектите по обособените позиции като са описани техните 

особености - проходимост, уязвими места и критични точки, рискови зони при природни 

бедствия, състояние на комуникациите, електрозахранване, осигуреност на питейна вода, 

сеизмичност на района, медицинско осигуряване, организация на противопожарната 

безопасност, поддържането на постоянна и сигурна връзка с подразделенията на МВР, 

противопожарна охрaна, бърза помощ. Степента на Риска е определена като ВИСОКА; 

- предложена е подробна Организацията на охраната на обектите, обхвата на охраната 

с технически системи за сигурност, /СОИС /мониторинг и реакция с мобилни охранителни 

патрули  с МПС /АП/.   

- описан е подробно и детайлно реда за създаване и съхраняване на изискуемата 

документация, начина на взаимодействие  и на реакция при получаване на различните 

видове оповестителни сигнали /аларма, паник, саботаж/ , при извършено посегателство, 

здравословен проблем на охранител,  възникнала екстремна ситуация,   като спиране на 

електрозохранване, неявяване на служител на дежурство, ПТП, авария на МПС;  

- представена е собствена разработка на прилаганата от участника системата за 

подбор и обучение на охранителите както и системата за инструктажи на охранителите; 

- указана е системата  за контрол, като непосредствения контрол при изпълнението на 

дейността е описан подробно - посочени са изчерпателно лицата,  осъществяващи контрола, 

контролните органи,  както и методите и начините за контрол и проверка. 

- разписана е подробно тактиката на действие на служителите при различни 

екстремни ситуации , като са разработени всички видове Варианти на действие и са 

приложени  към план за организация и изпълнение на охраната с технически средства 

/СОИС/ мониторинг и реагиране при задействане на сигнали /аларма, паник бутон и 

саботаж/ на обектите под охрана с мобилни охранителни патрули с МПС /автопатрулни 

екипи/. Към плана са приложени типовете бланки на изискуемите документи – протоколи 

и примерни схема и график за осъществяване на дежурството и изпълнението на охраната 

на обектите на БСТ; 

- разработен и представен е и план за поддръжка и профилактика на обектите под 

охрана включени в предмета на поръчката по съответна обособена позиция в съответствие 

с изискванията, посочени в техническата спецификация към Документацията; 

- разработен и приложен е и подробен план за взаимодействие осигуряващ 

сигурността на обектите на БСТ, като в пълнота са изложени мероприятията за 

взаимодействие с ръководството на възложителя, органите на МВР и спешна помощ. 
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Всички Планове и предложени Системи са богато илюстрирани с приложени цветни 

пригледни графици, схеми и примерни бланки. 

- декларирано е, че участника може да започне работата по предоставяне на услугите 

по охрана на имуществото чрез СОТ, до 30 /тридесет/ дни от сключване на договор, а 

работата по поддържане и профилактика на СОТ - в срок до 14 дни, считано от датата на 

подписване на договор за възлагане на изпълнението на предмета на настоящата 

обществена поръчка. 

 

Участникът е предложил следната концепция за изпълнение на дейността по охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари /инкасиране/ – пари и удостоверителни знаци за 

участие в организираните от БСТ хазартни игри, по отношение на  тотопунктовете, 

посочени от Възложителя: 

- при разработването на предложението е отразена спецификата на дейността, 

обхващайки в единна структура изискванията на БСТ, различните нормативни документи, 

касаещи деността по охрана и транспорта на ценни пратки, както и вътрешните правила и 

процедури на участника. Изложеното определя и гарантира начина, по който изпълнителят 

ще извършва дейността; приложен и разработен е списък на основни 

понятията/терминологоия, използвани в документа с подробно обяснение към тях.  

- спецификата на дейността по охраната е разработена на основата на точната оценка 

степента на Риска, идентифицирането на рисковите фактори, които са определени в две 

групи-вътрешни /зависещи от участника/ и външни/независещи от участника/; 

- показано е планирането на дейността, която ще се изпълнява – чрез представен 

разработен План-график на работа през деня, като са предвидени и въззможни отклонения 

от утвърдения ред, само в опроделени случаи, съгласувани с диспечера и под негово 

ръководство. Отклонението не би трябвало да застрашава сигурността на екипа и 

превозваните пратки и срока на изпълнение. Приключването на план – графика за деня се 

счита момента когато всички пратки са предадени по предназначение и изготвените 

документи са получени от съответния дежурен Диспечер; 

- подробно и детайлно са разработени Функционалните и Специфични задължения на 

инкасиращите екипи, състоящи се от двама или трима души. Много точно е разпределено 

и посочено мястото в йерархията на екипа, работата, която извършва всеки един от 

членовете и отговорността която носи всеки един от тях по опазване на тайната и по 

задълженията за докладване, с оглед защита на информацията; 

- разписани са подробно Вътрешните правила и задължения на служителите от 

инкасиращите групи на участника; посочена е отговорността, която се носи, в зависимост 

от вида нарушение; 

- изложена е детайлно дейността по приемане /предаване/ транспорт и охрана на 

ценните пратки, като редът, по който протича този процес, е разработен и описан стъпка по 

стъпка с конкретизиране задълженията и действията на всеки един от участниците в 

процеса; описани са подробно действията на инкасовите екипи при констатиране 

нередности по инкасовия процес или документи, както и при нарушения на ценни пратки; 

- изготвянето на приемателно-предавателен протокол, като най-важен документ в 

инкасовия процес, е описано изключително подробно и точно, като се подчертава, че този 

протокол е строго отчетен документ и се съхранява три месеца след приключване на 

конкретната услуга; 
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- представени са подробно рестрикциите и действията на инкасовите екипи при 

различни кризисни ситуации - следене на СБА, нападение над СБА, поставена преграда с 

цел блокиране на СБА, при блокиране на пътя и от двете страни; 

- разработени са вариантите за действие на всеки един от членовете на екипа в случай 

на нападение при пренасяне на ценни пратки, при вземане на заложник, в случай на авария 

със СБА, при ПТП със СБА, в случай на пострадал член на екипа. 

- разгледан е подробно начина за реагиране и съдействие от подвижни охранителни 

групи /ПОГ/, тяхната организация, действията на дежурните оператори от МЦ при 

използване на ПОГ; 

- подробно са описани ресурсите и техническите средства и опознавателни и 

удостоверителни знаци на екипите на участника - униформа, документи, помощни средства 

за защита, въоръжение на екипите. Даден е точен разчет на охранителния състав и 

характеристика и оценка на неговите качества, а така също и точен разчет и описание на 

СБА , с които разполага; 

- детайлно е представен начина на контрол както и правилата за неговото прилагане; 

Указани са действията на екипа на СБА при извършване на проверка от МВР или други 

държавни контролни органи; 

- подготвен и приложен е проект на План за маршрут за осъществяване на 

инкасирането на обектите, посочени от възложителя; 

- подробно са описани Връзките на взаимодействие, осигуряващи безопасността при 

транспортиране на ценните пратки при възникване на кризисни ситуации, природни 

бедствия, аварии, въоръжен грабеж, масови безредици, терористичен акт, както и 

задълженията и действията на охранителния състав при правонарушения и кризисни 

ситуации. Представен е План за взаимодействие, осигуряващ сигурността на ценните 

пратки. Описани и подробно са разчетени задълженията при взаимодействие на участника 

с ръководството на възложителя, органите на МВР, ППО, Спешна помощ. Показани са 

всички видове сигнали за оповестяване; 

- включено е описание на разработената тактика на действие при различни екстремни 

ситуации и взаимодействието с органите на МВР и между СБА и МОГ на участника. 

Разработени са варианти за действие; 

- даден е списък и са приложени образци на документите, с които инкасовите екипи 

разполагат и водят по време изпълнение на задълженията си; 

- разработена е и подробно е описана Системата от мерки за контрол, които участника 

ще прилага при осъществяване на дейността, в т.ч. предвидени са административен и 

практически контрол. Приложен е списък на длъжностите на проверявани и проверяващи 

лица, средствата и електронните системи за контрол, описан е начина на документиране на 

контрола; 

- представена е Система за подбор и обучение на охранителите – инкасо, която 

участника прилага. Предвидени са общи задължения и изисквания към служителите. 

Подробно са описани начините и методите за подбор и обучение на служителите, като те се 

прилагат успоредно със задълбочен анализ на текущите резултати от обучението и 

практическата дейност на терен, на базата на нормативните и други изисквания към 

кандидатите за охрана. Приложени са графични изображения. Представена е подробна 

Система за инструктаж на охранителите, като е отбелязано, че инструктажа бива начален, 

ежедневен, периодичен и извънреден. За всеки един вид  е направено точно и задълбочено 

описание; 
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- представени са и прилаганите от участника мерки за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд, в различните етапи на процеса на работа -при подбор на 

кандидатите за охранители; при изпълнение на охранителната дейност; 

- участникът е приложил и представил проект на план за организация и осъществяване 

на охраната на обект /пункт/, в случай на възлагането му по заявка. 

- подготвен е проект на План за маршрут за осъществяване на инкасирането на 

обектите, включени в предмета на поръчката по съответна обособена позиция; 

- декларираме, че участника ще започнем работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - в срок до 30 /тридесет/ дни от 

сключване на договор. 

 

На следващо място, участникът е описал детайлно предлаганата от него процедура за 

изпълнение на дейността по преброяване и обработка за внасяне в банка на инкасираните 

пари от тотопунктовете, посочени от Възложителя. Представеното покрива изискванията 

на възложителя и ги допълва, като ги доразвива. Посоченото предполага точно – сигурно, 

навременно и адекватно осъществяването на възлаганото. Декларирано е, че ще се започне 

работата по преброяване и обработка на пари, едновременно с дейността по извършване на 

инкасо по съответна обособена позиция. 

 

Представени са точно параметрите на изисканите от възложителя видове инкасови пликове 

за еднократна употреба, които ще бъдат осигурени от него, предложен е начина на 

заявяването им и доставянето им. Така представеното покрива изискванията на 

възложителя, представени в техническата спецификация по обособената позиция. Ведно с 

дейността по инкасиране, е предложено доставяне на пликове и удостоверителни знаци по 

места, но така също и е предложено инкасо колите да се използват за осъществяване на 

вътрешна на възложителя логистика на документи. Декларирано е, че дейността по доставка 

на пликове ще започне, едновременно с дейността по извършване на инкасо по съответна 

обособена позиция. 

 

Участникът е направил и съответни предложения по осъществяване на посочените от 

възложителя възможни допълнителни дейности/доставки – опции, а именно: 

Декларирано, че след изрична писмена заявка на ДП БСТ, участника може и ще извършва 

доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на до 120 броя нова СОТ. Представено е 

детайлно елементите на всяка СОТ – посочен е брой и технически параметри; гаранция. 

Декларирано е, че всяка СОТ ще е нова, неупотребявана и отговаряща на изискванията на 

ЗЧОД и действащите в страната стандарти; посочено е, че при доставката си, всяка СОТ ще 

бъде придружена от сертификат за произход и гаранционна карта. 

Декларирано е, че в случай на дефектирал СОТ и след изрична писмена заявка на ДП БСТ, 

участникът може и се задължава да предостави услугата „охрана на имуществото“, за 

периода на ремонта, в режим „24 часа“ – непрекъснат, при условия, посочени в 

представения от тях План за организация и изпълнение на охрана от Боду ООД, при 

възлагане охраната на обект на ДП БСТ. 

Декларирано е, че участникът може да осигури изпълнение предмета на поръчката по 

обособена позиция №1, така както е описана тя в представеното от участника техническо 

предложение и съобразно изискванията на Възложителя, за срок от 36 месеца, от датата на 

възлагането й, а така също и че ще изпълняват на мястото, посочено като място на 

изпълнение в техническите спецификации от Документацията по обособената позиция. 
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Посочени са работите от обекта на поръчката, които ще бъда предложени да се изпълняват 

от подизпълнители и техният дял. 

 

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

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващото участника упълномощено 

лице; 

6.5. 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 представляващия участника. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката по 

обособена позиция № 1, с поставените от възложителя изисквания за тази позиция, бе 

установено че офертата на участника Боду ООД отговаря на предварително обявените 

условия. 

 

7. Разглеждане на допуснатата оферта на участника Боду ООД с вх. № 02-01-

1638/08.10.2018 г., подадена за участие в обособена позиция № 2 и проверка за нейното 

съответствие с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

7.1. 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: 

Предложено е от участника да организира и изпълни поръчката съгласно посочените в 

документацията технически спецификации при следните параметри: 

Посочено е, че изпълнението на предмета на поръчката по настоящата обособена позиция, 

ще се предоставя при спазване изискванията на специфичното законодателство в областта 

на охраната и сигурността и на това в областта на обработката на лични данни. Цялата 

обработка на данни на Възложителя, ще се осъществява при условия на проследимост и 

сигурност – по отношение на цялостност, немодифициране и неоторизиран достъп до тях.  

Представена е концепция за изпълнение на дейността по охрана на имуществото на БСТ – 

сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими вещи, чрез сигнално-охранителна 

техника, осигурена от Възложителя; поддръжка и профилактика. В нея е описано детайлно 

начина, посредством който се предлага изпълнението на дейността по охрана имуществото 

на БСТ и поддръжката на СОТ, като се съдържат всички изискуеми от Възложителя данни 

и е представена всяка една услуга, включена в тази дейност. Изложението съдържа и 

информация относно: 

- основните елементи на организацията на охранителната дейност по изпълнение 

параметрите на техническото задание като нормативна уредба, срок, място, цели и 

приоритети при изпълнение на поставените задачи; 
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- показани са принципите на действие и технологията на организиране на 

техническата и физическа охрана. Участникът е посочил като Метод за охрана –

съчетаването на охраната по видове и дейности  във Време-24 часа – денонощно, седем дни 

в седмицата, в работни, празнични и почивни дни; 

- подробно описание на наличните ресурси и предвиденото материално осигуряване 

за изпълнение на охранителната дейност. Посочени са подробно силите и средствата с 

които разполага участникът: Национален дежурен оперативен център-НОДЦ на, който се 

подпомага от Регионални денонощни дежурни мониторинг центрове –РДДМЦ, 

локализирани по места, на територията на страната; мобилни охранителни патрули с МПС, 

автомобилен парк, изграден от 74 нови автомобила, оборудвани с  джипиес системи и пълен 

комплект радио телефонни средства, осигуряващи надеждна и конфиденциална връзка с 

ОДДЦ и комуникация по между им; технически екипи от високо квалифицирани експерти  

с опит в проектирането, изграждането, поддръжката и ремонта на необходимата 

охранителна техника. Участникът разполага с въоръжени охранители, с опит и 

професионална подготовка в структурите на МВР и МО.  

- подробно описание на помощните средства за възпиране и принуда, работните 

униформи, отличителните знаци, средствата за комуникация, наличието на дежурни 

мобилни оперативни групи, сервизните бази за ремонт и поддръжка на оперативната 

техника. 

- представен е и изграденият и поддържан от участника лицензиран център за 

професионално обучение – ЦПО; 

- посочен е и подробен и изчерпателен списък на лицензите и сертификатите, които 

участникът е придобил, покривайки съответни стандарти в областта; 

- изготвен е и собствен анализ на риска, показващ извършено проучване на обектите, 

като са уточнени критичните точки, уязвимостта и застрашеността на обектите; 

идентифицирани са евентуалните вътрешни и външни фактори и тяхната характеристика; 

- приложен е списък на обектите по обособените позиции като са описани техните 

особености - проходимост, уязвими места и критични точки, рискови зони при природни 

бедствия, състояние на комуникациите, електрозахранване, осигуреност на питейна вода, 

сеизмичност на района, медицинско осигуряване, организация на противопожарната 

безопасност, поддържането на постоянна и сигурна връзка с подразделенията на МВР, 

противопожарна охрaна, бърза помощ. Степента на Риска е определена като ВИСОКА; 

- предложена е подробна Организацията на охраната на обектите, обхвата на охраната 

с технически системи за сигурност, /СОИС /мониторинг и реакция с мобилни охранителни 

патрули  с МПС /АП/.   

- описан е подробно и детайлно реда за създаване и съхраняване на изискуемата 

документация, начина на взаимодействие  и на реакция при получаване на различните 

видове оповестителни сигнали /аларма, паник, саботаж/ , при извършено посегателство, 

здравословен проблем на охранител,  възникнала екстремна ситуация,   като спиране на 

електрозохранване, неявяване на служител на дежурство, ПТП, авария на МПС;  

- представена е собствена разработка на прилаганата от участника системата за 

подбор и обучение на охранителите както и системата за инструктажи на охранителите; 

- указана е системата  за контрол, като непосредствения контрол при изпълнението на 

дейността е описан подробно - посочени са изчерпателно лицата,  осъществяващи контрола, 

контролните органи,  както и методите и начините за контрол и проверка. 

- разписана е подробно тактиката на действие на служителите при различни 

екстремни ситуации , като са разработени всички видове Варианти на действие и са 
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приложени  към план за организация и изпълнение на охраната с технически средства 

/СОИС/ мониторинг и реагиране при задействане на сигнали /аларма, паник бутон и 

саботаж/ на обектите под охрана с мобилни охранителни патрули с МПС /автопатрулни 

екипи/. Към плана са приложени типовете бланки на изискуемите документи – протоколи 

и примерни схема и график за осъществяване на дежурството и изпълнението на охраната 

на обектите на БСТ; 

- разработен и представен е и план за поддръжка и профилактика на обектите под 

охрана включени в предмета на поръчката по съответна обособена позиция в съответствие 

с изискванията, посочени в техническата спецификация към Документацията; 

- разработен и приложен е и подробен план за взаимодействие осигуряващ 

сигурността на обектите на БСТ, като в пълнота са изложени мероприятията за 

взаимодействие с ръководството на възложителя, органите на МВР и спешна помощ. 

Всички Планове и предложени Системи са богато илюстрирани с приложени цветни 

пригледни графици, схеми и примерни бланки. 

- декларирано е, че участника може да започне работата по предоставяне на услугите 

по охрана на имуществото чрез СОТ, до 30 /тридесет/ дни от сключване на договор, а 

работата по поддържане и профилактика на СОТ - в срок до 14 дни, считано от датата на 

подписване на договор за възлагане на изпълнението на предмета на настоящата 

обществена поръчка. 

 

Участникът е предложил следната концепция за изпълнение на дейността по охрана и 

транспорт на ценни пратки и товари /инкасиране/ – пари и удостоверителни знаци за 

участие в организираните от БСТ хазартни игри, по отношение на  тотопунктовете, 

посочени от Възложителя: 

- при разработването на предложението е отразена спецификата на дейността, 

обхващайки в единна структура изискванията на БСТ, различните нормативни документи, 

касаещи деността по охрана и транспорта на ценни пратки, както и вътрешните правила и 

процедури на участника. Изложеното определя и гарантира начина, по който изпълнителят 

ще извършва дейността; приложен и разработен е списък на основни 

понятията/терминологоия, използвани в документа с подробно обяснение към тях.  

- спецификата на дейността по охраната е разработена на основата на точната оценка 

степента на Риска, идентифицирането на рисковите фактори, които са определени в две 

групи-вътрешни /зависещи от участника/ и външни/независещи от участника/; 

- показано е планирането на дейността, която ще се изпълнява – чрез представен 

разработен План-график на работа през деня, като са предвидени и въззможни отклонения 

от утвърдения ред, само в опроделени случаи, съгласувани с диспечера и под негово 

ръководство. Отклонението не би трябвало да застрашава сигурността на екипа и 

превозваните пратки и срока на изпълнение. Приключването на план – графика за деня се 

счита момента когато всички пратки са предадени по предназначение и изготвените 

документи са получени от съответния дежурен Диспечер; 

- подробно и детайлно са разработени Функционалните и Специфични задължения на 

инкасиращите екипи, състоящи се от двама или трима души. Много точно е разпределено 

и посочено мястото в йерархията на екипа, работата, която извършва всеки един от 

членовете и отговорността която носи всеки един от тях по опазване на тайната и по 

задълженията за докладване, с оглед защита на информацията; 
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- разписани са подробно Вътрешните правила и задължения на служителите от 

инкасиращите групи на участника; посочена е отговорността, която се носи, в зависимост 

от вида нарушение; 

- изложена е детайлно дейността по приемане /предаване/ транспорт и охрана на 

ценните пратки, като редът, по който протича този процес, е разработен и описан стъпка по 

стъпка с конкретизиране задълженията и действията на всеки един от участниците в 

процеса; описани са подробно действията на инкасовите екипи при констатиране 

нередности по инкасовия процес или документи, както и при нарушения на ценни пратки; 

- изготвянето на приемателно-предавателен протокол, като най-важен документ в 

инкасовия процес, е описано изключително подробно и точно, като се подчертава, че този 

протокол е строго отчетен документ и се съхранява три месеца след приключване на 

конкретната услуга; 

- представени са подробно рестрикциите и действията на инкасовите екипи при 

различни кризисни ситуации - следене на СБА, нападение над СБА, поставена преграда с 

цел блокиране на СБА, при блокиране на пътя и от двете страни; 

- разработени са вариантите за действие на всеки един от членовете на екипа в случай 

на нападение при пренасяне на ценни пратки, при вземане на заложник, в случай на авария 

със СБА, при ПТП със СБА, в случай на пострадал член на екипа. 

- разгледан е подробно начина за реагиране и съдействие от подвижни охранителни 

групи /ПОГ/, тяхната организация, действията на дежурните оператори от МЦ при 

използване на ПОГ; 

- подробно са описани ресурсите и техническите средства и опознавателни и 

удостоверителни знаци на екипите на участника - униформа, документи, помощни средства 

за защита, въоръжение на екипите. Даден е точен разчет на охранителния състав и 

характеристика и оценка на неговите качества, а така също и точен разчет и описание на 

СБА, с които разполага; 

- детайлно е представен начина на контрол както и правилата за неговото прилагане; 

Указани са действията на екипа на СБА при извършване на проверка от МВР или други 

държавни контролни органи; 

- подготвен и приложен е проект на План за маршрут за осъществяване на 

инкасирането на обектите, посочени от възложителя; 

- подробно са описани Връзките на взаимодействие, осигуряващи безопасността при 

транспортиране на ценните пратки при възникване на кризисни ситуации, природни 

бедствия, аварии, въоръжен грабеж, масови безредици, терористичен акт, както и 

задълженията и действията на охранителния състав при правонарушения и кризисни 

ситуации. Представен е План за взаимодействие, осигуряващ сигурността на ценните 

пратки. Описани и подробно са разчетени задълженията при взаимодействие на участника 

с ръководството на възложителя, органите на МВР, ППО, Спешна помощ. Показани са 

всички видове сигнали за оповестяване; 

- включено е описание на разработената тактика на действие при различни екстремни 

ситуации и взаимодействието с органите на МВР и между СБА и МОГ на участника. 

Разработени са варианти за действие; 

- даден е списък и са приложени образци на документите, с които инкасовите екипи 

разполагат и водят по време изпълнение на задълженията си; 

- разработена е и подробно е описана Системата от мерки за контрол, които участника 

ще прилага при осъществяване на дейността, в т.ч. предвидени са административен и 

практически контрол. Приложен е списък на длъжностите на проверявани и проверяващи 



 
Протокол № 3 от 06.11.2018 г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № 272/09.10.2018 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ 

 
стр. 13 

  

лица, средствата и електронните системи за контрол, описан е начина на документиране на 

контрола; 

- представена е Система за подбор и обучение на охранителите – инкасо, която 

участника прилага. Предвидени са общи задължения и изисквания към служителите. 

Подробно са описани начините и методите за подбор и обучение на служителите, като те се 

прилагат успоредно със задълбочен анализ на текущите резултати от обучението и 

практическата дейност на терен, на базата на нормативните и други изисквания към 

кандидатите за охрана. Приложени са графични изображения. Представена е подробна 

Система за инструктаж на охранителите, като е отбелязано, че инструктажа бива начален, 

ежедневен, периодичен и извънреден. За всеки един вид  е направено точно и задълбочено 

описание; 

- представени са и прилаганите от участника мерки за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд, в различните етапи на процеса на работа -при подбор на 

кандидатите за охранители; при изпълнение на охранителната дейност; 

- участникът е приложил и представил проект на план за организация и осъществяване 

на охраната на обект /пункт/, в случай на възлагането му по заявка. 

- подготвен е проект на План за маршрут за осъществяване на инкасирането на 

обектите, включени в предмета на поръчката по съответна обособена позиция; 

- декларираме, че участника ще започнем работата по предоставяне на услугите по 

охрана и транспорт на ценни пратки и товари /инкасо/ - в срок до 30 /тридесет/ дни от 

сключване на договор. 

 

На следващо място, участникът е описал детайлно предлаганата от него процедура за 

изпълнение на дейността по преброяване и обработка за внасяне в банка на инкасираните 

пари от тотопунктовете, посочени от Възложителя. Представеното покрива изискванията 

на възложителя и ги допълва, като ги доразвива. Посоченото предполага точно – сигурно, 

навременно и адекватно осъществяването на възлаганото. Декларирано е, че ще се започне 

работата по преброяване и обработка на пари, едновременно с дейността по извършване на 

инкасо по съответна обособена позиция. 

 

Представени са точно параметрите на изисканите от възложителя видове инкасови пликове 

за еднократна употреба, които ще бъдат осигурени от него, предложен е начина на 

заявяването им и доставянето им. Така представеното покрива изискванията на 

възложителя, представени в техническата спецификация по обособената позиция. Ведно с 

дейността по инкасиране, е предложено доставяне на пликове и удостоверителни знаци по 

места, но така също и е предложено инкасо колите да се използват за осъществяване на 

вътрешна на възложителя логистика на документи. Декларирано е, че дейността по доставка 

на пликове ще започне, едновременно с дейността по извършване на инкасо по съответна 

обособена позиция. 

 

Участникът е направил и съответни предложения по осъществяване на посочените от 

възложителя възможни допълнителни дейности/доставки – опции, а именно: 

Декларирано, че след изрична писмена заявка на ДП БСТ, участника може и ще извършва 

доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на до 80 броя нова СОТ. Представено е 

детайлно елементите на всяка СОТ – посочен е брой и технически параметри; гаранция. 

Декларирано е, че всяка СОТ ще е нова, неупотребявана и отговаряща на изискванията на 
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ЗЧОД и действащите в страната стандарти; посочено е, че при доставката си, всяка СОТ ще 

бъде придружена от сертификат за произход и гаранционна карта. 

Декларирано е, че в случай на дефектирал СОТ и след изрична писмена заявка на ДП БСТ, 

участникът може и се задължава да предостави услугата „охрана на имуществото“, за 

периода на ремонта, в режим „24 часа“ – непрекъснат, при условия, посочени в 

представения от тях План за организация и изпълнение на охрана от Боду ООД, при 

възлагане охраната на обект на ДП БСТ. 

Декларирано е, че участникът може да осигури изпълнение предмета на поръчката по 

обособена позиция №1, така както е описана тя в представеното от участника техническо 

предложение и съобразно изискванията на Възложителя, за срок от 36 месеца, от датата на 

възлагането й, а така също и че ще изпълняват на мястото, посочено като място на 

изпълнение в техническите спецификации от Документацията по обособената позиция. 

Посочени са работите от обекта на поръчката, които ще бъда предложени да се изпълняват 

от подизпълнители и техният дял. 

 

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

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице; 

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

Документацията за участие и подписана от представляващото участника упълномощено 

лице; 

7.5. 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 представляващия участника. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката по 

обособена позиция № 2, с поставените от възложителя изисквания за тази позиция, бе 

установено че офертата на участника Боду ООД отговаря на предварително обявените 

условия. 

 

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

офертата на участника Боду ООД, същият отговарят на изискванията на ЗОП и 

документацията за участие в процедурата по обособена позиция № 1 и обособена позиция 

№ 2, пристъпи към оценка на техническите му предложения от офертата в съответствие с 

предварително обявените условия, по посочения от възложителя критерий за съответната 

обособена позиция.  

В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението/ по обособена позиция 

№ 1 и по обособена позиция № 2, възложителят е посочил, че обществената поръчка 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 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.  
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8. Оценка на оферта на участника Боду ООД с вх. № 02-01-1638/08.10.2018 г., подадена 

за участие в обособена позиция № 1, по показателя, обхващащ параметри от 

техническото му предложение: 

  

Показатели за оценка – вид, точки и методика, посочени в Документацията за участие: 

Показател Концепция за техническо изпълнение на дейността по охрана на имуществото 

на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими вещи, чрез сигнално-

охранителна техника, осигурена от Възложителя; поддръжка и профилактика на тази 

техника  /К1/ - максимален брой точки 20 

По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото 

му предложение относима информация за начина, по който ще предоставя услугата - за 

дейностите и поддейностите, свързани с предлаганата концепция за техническо 

изпълнение, а именно: 

1. Описание на спецификата на дейността /при съобразяване с изискванията на 

Възложителя в техническата спецификация за тази дейност и обхвата на обособената 

позиция/, рискови фактори и безопасност,  график на работа, режимна охрана,  

функционални и специфични задължения на охранителите от мобилните охранителни 

патрули, действия при сигнали за „аларма“, „паник бутон“, „саботаж“, както и  в 

различни кризисни ситуации,  връзките на взаимодействие и непосредствен контрол;  

2. Реагиране и съдействие от подвижни охранителни  групи, които могат да се използват 

при осъществяване на дейността;  

3. Организация на комуникационни системи;  

4. Данни за техническите средства за охрана – МПС, оръжие, боеприпаси, вид и др. данни;  

5. Контрол при изпълнение на дейността. 

6. Проект на План за реагиране при задействане на сигнали „аларма“, „паник бутон“, 

„саботаж“, на обектите под охрана, включени в предмета на поръчката по съответна 

обособена позиция;  

7. Връзки на взаимодействие, осигуряващи сигурността на обектите под охрана, 

включени в предмета на поръчката по съответна обособена позиция, вкл. при възникване 

на кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, въоръжен грабеж, масови безредици, 

терористичен акт и взаимодействие с органите на МВР и за взаимодействие с 

Възложителя. Задължения и действия на охранителния състав от мобилните 

охранителни патрули, вкл. при правонарушения и кризисни ситуации;  

8. План за поддръжка и профилактика на обектите под охрана, включени в предмета на 

поръчката по съответна обособена позиция /в съответствие с изискванията тук, по-

горе/; 

9. Документите, които ще се водят за изпълнение на дейността;  

10. Системата от мерки, които участникът ще прилага за контрол на охранителите 

от мобилните охранителни патрули, които ще бъдат създадени за изпълнение на 

предмета на настоящата поръчка по съответната обособена позиция;  

11. Системата за подбор и обучение на охранители за мобилните охранителни 

патрули, които ще бъдат създадени за изпълнение на предмета на настоящата поръчка 

по съответната обособена позиция;  

12. Системата за инструктажи на охранителите, включени в мобилните охранителни 

патрули, които ще бъдат използвани за изпълнение на предмета на настоящата поръчка 

по съответната обособена позиция;  
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13. Мерките, които ще използва за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд на собствения си персонал при изпълнение на предмета на поръчката по съответна 

обособена позиция. 

 

Точките по показателя се присъждат както следва:  

5 точки се присъждат на оферта, в която техническото предложение формално 

отговаря на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва 

изброените по-горе елементи (т.1-13вкл), но от предоставената информация и данни не 

може да се изведе заключение за степента на организация на охраната и контрола при 

извършване на дейността, която да е над базовите изисквания. 

 „Формално” за целите на настоящата методика означава когато в техническото 

предложение, участника е  повторил самите изисквания на възложителя и/или само 

декларативно е заявил, че ще ги изпълни, без да се посочва конкретно и без да обосновава 

как  ще се изпълни дейността. 

 

10 точки се присъждат на оферта, в която техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва изброените  по-

горе елементи (т.1-13 вкл.), същевременно надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, като в техническото предложение са налични две от следните три 

обстоятелства: 

1. Показано е разпределението на лицата заети с изпълнение на дейността (кой какво ще 

изпълнява); 

2. Дефинирани са и са обосновани необходимите ресурси (оборудване, логистика и 

задължения на персонала отговарящ за изпълнението на дейността); 

3. Посочени са и други активности, извън посочените в изискванията на възложителя, 

които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще повиши 

качеството на изпълнение на поръчката без промяна на стойността. 

„Обосновава” за целите на настоящата методика означава обяснение за 

приложимостта и полезността на приложените дейности при изпълнение на поръчката. 

 

20 точки се присъждат на оферта, в която техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва изброените  по-

горе елементи (т.1-13 вкл.), същевременно надгражда минималните изисквания на 

Възложителя като в техническото предложение са налични всичките три 

обстоятелства: 

1. Показано е разпределението на лицата заети с изпълнение на дейността (кой какво ще 

изпълнява); 

2. Дефинирани са и са обосновани необходимите ресурси (оборудване, логистика и 

задължения на персонала отговарящ за изпълнението на дейността); 

3. Посочени са и други активности, извън посочените в изискванията на възложителя, 

които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще повиши 

качеството на изпълнение на поръчката без промяна на стойността. 

„Обосновава” за целите на настоящата методика означава обяснение за 

приложимостта и полезността на приложените дейности при изпълнение на поръчката. 
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Показател Концепция за техническо изпълнение на дейността по охрана и транспорт на 

ценни пратки и товари /инкасиране/ – пари и удостоверителни знаци за участие в 

организираните от БСТ хазартни игри /К2/ - максимален брой точки 40 

По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото 

му предложение относима информация за начина, по който ще предоставя услугата - за 

дейностите и поддейностите, свързани с предлаганата концепция за техническо 

изпълнение, а именно: 

1. Описание на спецификата на дейността /при съобразяване с изискванията на 

Възложителя в техническата спецификация за тази дейност и обхвата на обособената 

позиция/, 

2. Рискови фактори и безопасност, график на работа, режим на транспортиране, 

функционални и специфични задължения на екипите, осъществяващи дейността, както и 

план за действията им в различни кризисни ситуации,  връзките на взаимодействие и 

непосредствен контрол;  

3. Реагиране и съдействие от подвижни групи, които могат да се използват при 

осъществяване на дейността;  

4. Данни за техническите средства за охрана при транспортиране на пари и 

удостоверителни знаци – МПС, оръжие и др. данни;  

5. Контрол при изпълнение на дейността;  

6. Проект на План за маршрут за осъществяване на инкасирането на обектите, включени 

в предмета на поръчката по съответна обособена позиция;  

7. Връзки на взаимодействие, осигуряващи сигурността при транспортиране на 

парите/удостоверителните знаци, събрани от обектите, включени в предмета на 

поръчката по съответна обособена позиция, вкл. при възникване на кризисни ситуации, 

природни бедствия, аварии, въоръжен грабеж, масови безредици, терористичен акт и 

взаимодействие с органите на МВР и за взаимодействие с Възложителя. Задължения и 

действия на охранителния състав от мобилните охранителни патрули, вкл. при 

правонарушения и кризисни ситуации; 

8. Документите които ще се водят за изпълнение на дейността;  

9. Системата от мерки, които участникът ще прилага за контрол на охранителите от 

екипите, осъществяващи инкасирането по съответна обособена позиция;  

10. Системата за подбор и обучение на охранители, които ще бъдат включвани в 

екипите, осъществяващи инкасирането в изпълнение на предмета на настоящата поръчка 

по съответната обособена позиция;  

11. Системата за инструктажи на охранителите, които ще бъдат включвани в 

екипите, осъществяващи инкасирането в изпълнение на предмета на настоящата поръчка 

по съответната обособена позиция;  

12. Мерките, които ще използва за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд на собствения си персонал при изпълнение на предмета на поръчката по съответна 

обособена позиция. 

Точките по показателя се присъждат както следва:  

5 точки се присъждат на оферта, в която техническото предложение формално 

отговаря на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва 

изброените по-горе елементи (т.1-12вкл), но от предоставената информация и данни не 

може да се изведе заключение за степента на организация на охраната и контрола при 

извършване на дейността, която да е над базовите изисквания. 
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 „Формално” за целите на настоящата методика означава когато в техническото 

предложение, участника е  повторил самите изисквания на възложителя и/или само 

декларативно е заявил, че ще ги изпълни, без да се посочва конкретно и без да обосновава 

как  ще се изпълни дейността. 

 

20 точки се присъждат на оферта, в която техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва изброените  по-

горе елементи (т.1-12 вкл.), същевременно надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, като в техническото предложение са налични две от следните три 

обстоятелства: 

1. Показано е разпределението на лицата заети с изпълнение на дейността (кой какво ще 

изпълнява); 

2. Дефинирани са и са обосновани необходимите ресурси (оборудване, логистика и 

задължения на персонала отговарящ за изпълнението на дейността); 

3. Посочени са и други активности, извън посочените в изискванията на възложителя, 

които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще повиши 

качеството на изпълнение на поръчката без промяна на стойността. 

„Обосновава” за целите на настоящата методика означава обяснение за 

приложимостта и полезността на приложените дейности при изпълнение на поръчката. 

 

40 точки се присъждат на оферта, в която техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва изброените  по-

горе елементи (т.1-12 вкл.), същевременно надгражда минималните изисквания на 

Възложителя като в техническото предложение са налични всичките три 

обстоятелства: 

1. Показано е разпределението на лицата заети с изпълнение на дейността (кой какво ще 

изпълнява); 

2. Дефинирани са и са обосновани необходимите ресурси (оборудване, логистика и 

задължения на персонала отговарящ за изпълнението на дейността); 

3. Посочени са и други активности, извън посочените в изискванията на възложителя, 

които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще повиши 

качеството на изпълнение на поръчката без промяна на стойността. 

„Обосновава” за целите на настоящата методика означава обяснение за 

приложимостта и полезността на приложените дейности при изпълнение на поръчката. 

 

Предложение на участника Боду ООД; оценка по показателите К1 и К2: 

По показател К1, участникът е подготвил и представил оферта относно изпълнението на 

всички дейности по тази обособена позиция, в която техническото предложение отговаря 

напълно на всички изисквания на възложителя, като включва всички изискуеми се 13 

елемента (същите са разписани – посочени са, предложени са, обяснени са и е обоснована 

тяхната същност, функция и необходимост при изпълнение дейностите от предмета на 

поръчката – виж т. 6, по-горе), същевременно надгражда минималните изисквания на 

Възложителя като са представени следните три обстоятелства: 

1. Във всички части на предложението е показано съответното разпределение на лицата, 

заети с изпълнение на дейността (кой какво ще изпълнява), разписано е и е обосновано; 
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2. Дефинирани са и са обосновани необходимите ресурси (оборудване, логистика и 

задължения на персонала отговарящ за изпълнението на дейността), като същите 

кореспондират с посочените от изпълнителя налични му технически ресурси; 

3. Посочени са следните други активности, извън посочените в изискванията на 

възложителя:    1/ самостоятелно осъществяване на първоначално и поддържащо обучение 

на служителите си, като за целта се използва изграденият от този участник обучителен 

център /представена е Системата за подбор и обучение на охранители за мобилните 

охранителни патрули, които ще бъдат създадени за изпълнение на предмета на поръчката, 

приложени са копия от лицензията му за наличие на професионален обучителен център/; 

2/ разработен план за повишаване мерките за сигурност на обекти на ДП БСТ при кризисни 

ситуации. За тези активности е описано съдържанието им и е обосновано защо и как 

тяхното включване ще повиши качеството на изпълнение на поръчката без промяна на 

стойността й. 

Предоставените информация и данни се достоверно и надлежно обосновани, така че 

логически се извежда заключение за наличие на степен на организация н1/а охраната и 

контрола при извършване на дейността, която е над базовите изисквания; гарантира 

надеждното и сигурно изпълнение; представени са и са обосновани всички три 

надграждащи обстоятелства,  поради което офертата му по този показател се оценява с 20 

точки. 

 

По показател К2, участникът е подготвил и представил оферта относно изпълнението на 

всички дейности по тази обособена позиция, в която техническото предложение отговаря 

напълно на всички изисквания на възложителя, като включва всички изискуеми се 12 

елемента (същите са разписани – посочени са, предложени са, обяснени са и е обоснована 

тяхната същност, функция и необходимост при изпълнение дейностите от предмета на 

поръчката – виж т. 6, по-горе), същевременно надгражда минималните изисквания на 

Възложителя като са представени следните три обстоятелства: 

1. Във всички части на предложението е показано съответното разпределение на лицата, 

заети с изпълнение на дейността (кой какво ще изпълнява), разписано е и е обосновано; 

2. Дефинирани са и са обосновани необходимите ресурси (оборудване, логистика и 

задължения на персонала отговарящ за изпълнението на дейността), като същите 

кореспондират с посочените от изпълнителя налични му технически ресурси; 

3. Посочени са следните други активности, извън посочените в изискванията на 

възложителя:    1/ самостоятелно осъществяване на първоначално и поддържащо обучение 

на служителите си, като за целта се използва изграденият от този участник обучителен 

център /представена е Системата за подбор и обучение на охранители инкасова дейност, 

физическа и лична охрана за служителите, които ще участват реализиране на тези дейности 

от предмета на поръчката, приложени са копия от лицензията му за наличие на 

професионален обучителен център; 2/доставка на вътрешна поща на ДП БСТ между 

отделните му звена. За тези активности е описано съдържанието им и е обосновано защо и 

как тяхното включване ще повиши качеството на изпълнение на поръчката без промяна на 

стойността й. 

Предоставените информация и данни се достоверно и надлежно обосновани, така че 

логически се извежда заключение за наличие на степен на организация на инкасовата 

дейност и контрола при осъществяването й, която е над базовите изисквания; гарантира 

надеждното и сигурно изпълнение; представени са и са обосновани всички три 
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надграждащи обстоятелства,  поради което офертата му по този показател се оценява с 40 

точки. 

 

9. Оценка на оферта на участника Боду ООД с вх. № 02-01-1638/08.10.2018 г., подадена 

за участие в обособена позиция № 2, по показателя, обхващащ параметри от 

техническото му предложение: 

  

Показатели за оценка – вид, точки и методика, посочени в Документацията за участие: 

Показател Концепция за техническо изпълнение на дейността по охрана на имуществото 

на БСТ – сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими вещи, чрез сигнално-

охранителна техника, осигурена от Възложителя; поддръжка и профилактика на тази 

техника  /К1/ - максимален брой точки 20 

По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото 

му предложение относима информация за начина, по който ще предоставя услугата - за 

дейностите и поддейностите, свързани с предлаганата концепция за техническо 

изпълнение, а именно: 

1. Описание на спецификата на дейността /при съобразяване с изискванията на 

Възложителя в техническата спецификация за тази дейност и обхвата на обособената 

позиция/, рискови фактори и безопасност,  график на работа, режимна охрана,  

функционални и специфични задължения на охранителите от мобилните охранителни 

патрули, действия при сигнали за „аларма“, „паник бутон“, „саботаж“, както и  в 

различни кризисни ситуации,  връзките на взаимодействие и непосредствен контрол;  

2. Реагиране и съдействие от подвижни охранителни  групи, които могат да се използват 

при осъществяване на дейността;  

3. Организация на комуникационни системи;  

4. Данни за техническите средства за охрана – МПС, оръжие, боеприпаси, вид и др. данни;  

5. Контрол при изпълнение на дейността. 

6. Проект на План за реагиране при задействане на сигнали „аларма“, „паник бутон“, 

„саботаж“, на обектите под охрана, включени в предмета на поръчката по съответна 

обособена позиция;  

7. Връзки на взаимодействие, осигуряващи сигурността на обектите под охрана, 

включени в предмета на поръчката по съответна обособена позиция, вкл. при възникване 

на кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, въоръжен грабеж, масови безредици, 

терористичен акт и взаимодействие с органите на МВР и за взаимодействие с 

Възложителя. Задължения и действия на охранителния състав от мобилните 

охранителни патрули, вкл. при правонарушения и кризисни ситуации;  

8. План за поддръжка и профилактика на обектите под охрана, включени в предмета на 

поръчката по съответна обособена позиция /в съответствие с изискванията тук, по-

горе/; 

9. Документите, които ще се водят за изпълнение на дейността;  

10. Системата от мерки, които участникът ще прилага за контрол на охранителите 

от мобилните охранителни патрули, които ще бъдат създадени за изпълнение на 

предмета на настоящата поръчка по съответната обособена позиция;  

11. Системата за подбор и обучение на охранители за мобилните охранителни 

патрули, които ще бъдат създадени за изпълнение на предмета на настоящата поръчка 

по съответната обособена позиция;  
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12. Системата за инструктажи на охранителите, включени в мобилните охранителни 

патрули, които ще бъдат използвани за изпълнение на предмета на настоящата поръчка 

по съответната обособена позиция;  

13. Мерките, които ще използва за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд на собствения си персонал при изпълнение на предмета на поръчката по съответна 

обособена позиция. 

 

Точките по показателя се присъждат както следва:  

5 точки се присъждат на оферта, в която техническото предложение формално 

отговаря на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва 

изброените по-горе елементи (т.1-13вкл), но от предоставената информация и данни не 

може да се изведе заключение за степента на организация на охраната и контрола при 

извършване на дейността, която да е над базовите изисквания. 

 „Формално” за целите на настоящата методика означава когато в техническото 

предложение, участника е  повторил самите изисквания на възложителя и/или само 

декларативно е заявил, че ще ги изпълни, без да се посочва конкретно и без да обосновава 

как  ще се изпълни дейността. 

 

10 точки се присъждат на оферта, в която техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва изброените  по-

горе елементи (т.1-13 вкл.), същевременно надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, като в техническото предложение са налични две от следните три 

обстоятелства: 

1. Показано е разпределението на лицата заети с изпълнение на дейността (кой какво ще 

изпълнява); 

2. Дефинирани са и са обосновани необходимите ресурси (оборудване, логистика и 

задължения на персонала отговарящ за изпълнението на дейността); 

3. Посочени са и други активности, извън посочените в изискванията на възложителя, 

които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще повиши 

качеството на изпълнение на поръчката без промяна на стойността. 

„Обосновава” за целите на настоящата методика означава обяснение за 

приложимостта и полезността на приложените дейности при изпълнение на поръчката. 

 

20 точки се присъждат на оферта, в която техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва изброените  по-

горе елементи (т.1-13 вкл.), същевременно надгражда минималните изисквания на 

Възложителя като в техническото предложение са налични всичките три 

обстоятелства: 

1. Показано е разпределението на лицата заети с изпълнение на дейността (кой какво ще 

изпълнява); 

2. Дефинирани са и са обосновани необходимите ресурси (оборудване, логистика и 

задължения на персонала отговарящ за изпълнението на дейността); 

3. Посочени са и други активности, извън посочените в изискванията на възложителя, 

които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще повиши 

качеството на изпълнение на поръчката без промяна на стойността. 

„Обосновава” за целите на настоящата методика означава обяснение за 

приложимостта и полезността на приложените дейности при изпълнение на поръчката. 
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Показател Концепция за техническо изпълнение на дейността по охрана и транспорт на 

ценни пратки и товари /инкасиране/ – пари и удостоверителни знаци за участие в 

организираните от БСТ хазартни игри /К2/ - максимален брой точки 40 

По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото 

му предложение относима информация за начина, по който ще предоставя услугата - за 

дейностите и поддейностите, свързани с предлаганата концепция за техническо 

изпълнение, а именно: 

1. Описание на спецификата на дейността /при съобразяване с изискванията на 

Възложителя в техническата спецификация за тази дейност и обхвата на обособената 

позиция/, 

2. Рискови фактори и безопасност, график на работа, режим на транспортиране, 

функционални и специфични задължения на екипите, осъществяващи дейността, както и 

план за действията им в различни кризисни ситуации,  връзките на взаимодействие и 

непосредствен контрол;  

3. Реагиране и съдействие от подвижни групи, които могат да се използват при 

осъществяване на дейността;  

4. Данни за техническите средства за охрана при транспортиране на пари и 

удостоверителни знаци – МПС, оръжие и др. данни;  

5. Контрол при изпълнение на дейността;  

6. Проект на План за маршрут за осъществяване на инкасирането на обектите, включени 

в предмета на поръчката по съответна обособена позиция;  

7. Връзки на взаимодействие, осигуряващи сигурността при транспортиране на 

парите/удостоверителните знаци, събрани от обектите, включени в предмета на 

поръчката по съответна обособена позиция, вкл. при възникване на кризисни ситуации, 

природни бедствия, аварии, въоръжен грабеж, масови безредици, терористичен акт и 

взаимодействие с органите на МВР и за взаимодействие с Възложителя. Задължения и 

действия на охранителния състав от мобилните охранителни патрули, вкл. при 

правонарушения и кризисни ситуации; 

8. Документите които ще се водят за изпълнение на дейността;  

9. Системата от мерки, които участникът ще прилага за контрол на охранителите от 

екипите, осъществяващи инкасирането по съответна обособена позиция;  

10. Системата за подбор и обучение на охранители, които ще бъдат включвани в 

екипите, осъществяващи инкасирането в изпълнение на предмета на настоящата поръчка 

по съответната обособена позиция;  

11. Системата за инструктажи на охранителите, които ще бъдат включвани в 

екипите, осъществяващи инкасирането в изпълнение на предмета на настоящата поръчка 

по съответната обособена позиция;  

12. Мерките, които ще използва за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд на собствения си персонал при изпълнение на предмета на поръчката по съответна 

обособена позиция. 

Точките по показателя се присъждат както следва:  

5 точки се присъждат на оферта, в която техническото предложение формално 

отговаря на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва 

изброените по-горе елементи (т.1-12вкл), но от предоставената информация и данни не 

може да се изведе заключение за степента на организация на охраната и контрола при 

извършване на дейността, която да е над базовите изисквания. 
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 „Формално” за целите на настоящата методика означава когато в техническото 

предложение, участника е  повторил самите изисквания на възложителя и/или само 

декларативно е заявил, че ще ги изпълни, без да се посочва конкретно и без да обосновава 

как  ще се изпълни дейността. 

 

20 точки се присъждат на оферта, в която техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва изброените  по-

горе елементи (т.1-12 вкл.), същевременно надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, като в техническото предложение са налични две от следните три 

обстоятелства: 

1. Показано е разпределението на лицата заети с изпълнение на дейността (кой какво ще 

изпълнява); 

2. Дефинирани са и са обосновани необходимите ресурси (оборудване, логистика и 

задължения на персонала отговарящ за изпълнението на дейността); 

3. Посочени са и други активности, извън посочените в изискванията на възложителя, 

които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще повиши 

качеството на изпълнение на поръчката без промяна на стойността. 

„Обосновава” за целите на настоящата методика означава обяснение за 

приложимостта и полезността на приложените дейности при изпълнение на поръчката. 

 

40 точки се присъждат на оферта, в която техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, като включва изброените  по-

горе елементи (т.1-12 вкл.), същевременно надгражда минималните изисквания на 

Възложителя като в техническото предложение са налични всичките три 

обстоятелства: 

1. Показано е разпределението на лицата заети с изпълнение на дейността (кой какво ще 

изпълнява); 

2. Дефинирани са и са обосновани необходимите ресурси (оборудване, логистика и 

задължения на персонала отговарящ за изпълнението на дейността); 

3. Посочени са и други активности, извън посочените в изискванията на възложителя, 

които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще повиши 

качеството на изпълнение на поръчката без промяна на стойността. 

„Обосновава” за целите на настоящата методика означава обяснение за 

приложимостта и полезността на приложените дейности при изпълнение на поръчката. 

 

Предложение на участника Боду ООД; оценка по показателите К1 и К2: 

По показател К1, участникът е подготвил и представил оферта относно изпълнението на 

всички дейности по тази обособена позиция, в която техническото предложение отговаря 

напълно на всички изисквания на възложителя, като включва всички изискуеми се 13 

елемента (същите са разписани – посочени са, предложени са, обяснени са и е обоснована 

тяхната същност, функция и необходимост при изпълнение дейностите от предмета на 

поръчката – виж т. 7, по-горе), същевременно надгражда минималните изисквания на 

Възложителя като са представени следните три обстоятелства: 

1. Във всички части на предложението е показано съответното разпределение на лицата, 

заети с изпълнение на дейността (кой какво ще изпълнява), разписано е и е обосновано; 
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2. Дефинирани са и са обосновани необходимите ресурси (оборудване, логистика и 

задължения на персонала отговарящ за изпълнението на дейността), като същите 

кореспондират с посочените от изпълнителя налични му технически ресурси; 

3. Посочени са следните други активности, извън посочените в изискванията на 

възложителя:    1/ самостоятелно осъществяване на първоначално и поддържащо обучение 

на служителите си, като за целта се използва изграденият от този участник обучителен 

център /представена е Системата за подбор и обучение на охранители за мобилните 

охранителни патрули, които ще бъдат създадени за изпълнение на предмета на поръчката, 

приложени са копия от лицензията му за наличие на професионален обучителен център/; 

2/ разработен план за повишаване мерките за сигурност на обекти на ДП БСТ при кризисни 

ситуации. За тези активности е описано съдържанието им и е обосновано защо и как 

тяхното включване ще повиши качеството на изпълнение на поръчката без промяна на 

стойността й. 

Предоставените информация и данни се достоверно и надлежно обосновани, така че 

логически се извежда заключение за наличие на степен на организация н1/а охраната и 

контрола при извършване на дейността, която е над базовите изисквания; гарантира 

надеждното и сигурно изпълнение; представени са и са обосновани всички три 

надграждащи обстоятелства,  поради което офертата му по този показател се оценява с 20 

точки. 

 

По показател К2, участникът е подготвил и представил оферта относно изпълнението на 

всички дейности по тази обособена позиция, в която техническото предложение отговаря 

напълно на всички изисквания на възложителя, като включва всички изискуеми се 12 

елемента (същите са разписани – посочени са, предложени са, обяснени са и е обоснована 

тяхната същност, функция и необходимост при изпълнение дейностите от предмета на 

поръчката – виж т. 7, по-горе), същевременно надгражда минималните изисквания на 

Възложителя като са представени следните три обстоятелства: 

1. Във всички части на предложението е показано съответното разпределение на лицата, 

заети с изпълнение на дейността (кой какво ще изпълнява), разписано е и е обосновано; 

2. Дефинирани са и са обосновани необходимите ресурси (оборудване, логистика и 

задължения на персонала отговарящ за изпълнението на дейността), като същите 

кореспондират с посочените от изпълнителя налични му технически ресурси; 

3. Посочени са следните други активности, извън посочените в изискванията на 

възложителя:    1/ самостоятелно осъществяване на първоначално и поддържащо обучение 

на служителите си, като за целта се използва изграденият от този участник обучителен 

център /представена е Системата за подбор и обучение на охранители инкасова дейност, 

физическа и лична охрана за служителите, които ще участват реализиране на тези дейности 

от предмета на поръчката, приложени са копия от лицензията му за наличие на 

професионален обучителен център; 2/доставка на вътрешна поща на ДП БСТ между 

отделните му звена. За тези активности е описано съдържанието им и е обосновано защо и 

как тяхното включване ще повиши качеството на изпълнение на поръчката без промяна на 

стойността й. 

Предоставените информация и данни се достоверно и надлежно обосновани, така че 

логически се извежда заключение за наличие на степен на организация на инкасовата 

дейност и контрола при осъществяването й, която е над базовите изисквания; гарантира 

надеждното и сигурно изпълнение; представени са и са обосновани всички три 
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надграждащи обстоятелства,  поради което офертата му по този показател се оценява с 40 

точки. 

 

След извършване на горното, комисията, в 12:30 ч на 06.11.2018 г., приключи настоящото 

заседание и прие, че обявяване на резултатите по обособени позиции №1 и № 2, от 

оценяването на подадените оферти по техническите показатели, посочени в методиката за 

оценка, отваряне на ценовите предложения и тяхното оповестяване, ще се състои на 

09.11.2018 г., в 10.00 часа в сградата на ЦУ на БСТ - гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 

28. Комисията възлага на г-жа Рада Гьонова – председател, да организира публикуване на 

съобщение за това със съдържанието по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП. 

 

Настоящият протокол, състоящ се от 25 страници, се състави и подписа днес: 06.11.2018 г. 

в 12.35 часа, от назначената със Заповед № 272/09.10.2018 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/  

…………………………. 

Захари Захариев, член 
         


