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П Р О Т О К О Л    

О Т   Д О Г О В АР Я Н Е Т О   С „ Б О Д У ”    О О Д 

 

Днес, 01.09.2015г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси”, адрес: ул. „Московска” № 3, в 14.00 ч. комисия, 

назначена със Заповед № РД-09-37/25.05.2015г. и Заповед № РД-09-51/21.08.2015г. на 

председателя на агенцията в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Иванчева – Заместник главен директор на главна дирекция 

„Държавни резерви, военновременни  и задължителни запаси” 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

1.  Стефка Бозова – И.Д. Началник отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” към 

дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” 

 

2. Адриана Антова – Държавен експерт отдел „Финансови дейности” към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” 

 

3. Милена Петрова – Главен специалист към дирекция „Сигурност и отбранително-

мобилизационна подготовка” 

 

4. Захари Иванов Захариев – външен експерт, вписан в Регистъра на АОП  с  уникален 

номер на експерта (УНЕ): ВЕ – 2845 

 

се събра, за да отвори ценовата оферта на „БОДУ” ООД и да проведе договарянето в 

процедура на „договаряне с обявление” с предмет: „Осигуряване на физическа, въоръжена, 

денонощна охрана и охрана чрез технически системи за сигурност, мониторинг и реакция с 

автопатрулни екипи на обектите и на имуществото, собственост на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” . 

 

Поради отсъствие на редовния член на комисията г-жа Денница Кабакчиева -  Началник 

отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби”, на заседанието на комисията присъства  г-жа 

Стефка Бозова - И.Д. Началник отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” – резервен 

член,  назначен със Заповед № РД-09-51/21.08.2015г.  

Поради отсъствие на редовния член на комисията г-жа Аглая Минева – Началник отдел 

„Финансови дейности”, на заседанието на комисията присъства г-жа Адриана Антова - Държавен 

експерт отдел „Финансови дейности”– резервен член, назначен със Заповед № РД-09-51/21.08.2015г.  

На заседанието от страна на дружеството присъства: 

1. Румен Луков Нинов, с ЛК № (лични данни) - пълномощник на Тихомир Тодоров 

Тотов - управител на „БОДУ” ООД, с приложено пълномощно. 
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Комисията се увери в представителната власт на г-н Нинов, след което съобщи на 

представителя на участника броя точки, който „БОДУ” ООД получава по подпоказателите Т1 

и Т2, формиращи показател Ti,3: 

- По подпоказател Т1 участникът получава 100 точки, като мотивите на комисията са 

подробно изложени в Протокол № 5 от 27.08.2015г.; 
- По подпоказател Т2 участникът получава 100 точки, като мотивите на комисията са 

подробно изложени в горепосочения протокол. 

 

I. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК № 2 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” НА УЧАСТНИКА: 

 След като оповести резултата на участника по подпоказателите Т1 и Т2, комисията 

пристъпи към отваряне на Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” и установи, че ценова 

оферта на участника е изготвена съгласно образеца - Приложение № 2 от документацията за 

участие в процедурата и отговаря на изискванията на Възложителя. 

Участникът е предложил цена по показателите ЦОi,1 и  ЦТСi,2, както следва: 
 1. Обща цена за физическа денонощна въоръжена охрана за срок от 1 (една) година 

за всички обекти, изброени в Списък на обектите (Приложение № 6 от документацията за 

участие), в размер на 3 274 080 лв. (три милиона двеста седемдесет и четири хиляди и 

осемдесет лева) без ДДС.  

Общата цена  е формирана на база месечна цена на услугата за 1 (един) бр. охранител в 

размер на 760 (седемстотин и шестдесет)  лв. без ДДС. 

 

Участникът е представил финансов разчет на предлаганата обща цена, от която е видно 

размерът на разходите за един охранител за месец - работна заплата и всички нормативно 

определени разходи към нея, осигуровки, данъци и др., както и всички присъщи разходи за 

качествено изпълнение на дейността, като униформи, въоръжение, помощни средства, печалба и 

др. „БОДУ” ООД е посочил стойност (размер) за месечна цена на услугата за 1 (един) бр. 

охранител в размер на две минимални работни заплати, спазвайки изискванията на 

Възложителя. 

 2. Обща цена за срок от 1 (една) година за поддържане на съществуващата 

техническа система за сигурност, мониторинг и реакция с автопатрулни екипи, подновяване и 

изграждане на нови технически системи за сигурност, наблюдение и контрол на територията 

на всички обекти, изброени в Списък на обектите, в размер на 58 800 лв. (петдесет и осем 

хиляди и осемстотин лв.)  без ДДС. 

 Съгласно изискванията на Възложителя, участникът е представил и финансов 

разчет на предлаганата обща цена за всеки обект на месец. 

Посочените от участника цени са под прага на прогнозната стойност, посочена от 

Възложителя – 10 000 000 лв. без ДДС. 

 

II. ДОГОВАРЯНЕ С УЧАСТНИКА „БОДУ” ООД: 

 Председателят на комисията обърна внимание, че съгласно вида на процедурата, 

„договаряне с обявление”, страните могат да договарят направените с ценовата оферта 

предложения, с оглед на което покани представителя на участника да намали предложените 

цени и му даде възможност да обмисли решението си.  
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  Страните се споразумяха изпълнението на услугата да се извърши при следните 

цени: 

 

 

 1. Обща цена за физическа денонощна въоръжена охрана  за срок от 1 (една) година 

за всички обекти, изброени в Списък на обектите (Приложение № 6 от документацията за 

участие), в размер 3 274 080 лв. (три милиона двеста седемдесет и четири хиляди и осемдесет 

лева) без ДДС. 

 Общата цена  е формирана на база месечна цена на услугата за 1 (един) бр. охранител 

в размер на 760 (седемстотин и шестдесет)  лв. без ДДС. 

 

 2. Обща цена за срок от 1 (една) година за поддържане на съществуващата 

техническа система за сигурност, мониторинг и реакция с автопатрулни екипи, подновяване и 

изграждане на нови технически системи за сигурност, наблюдение и контрол на територията 

на всички обекти, изброени в Списък на обектите, в размер на 58 600 лв. (петдесет и осем 

хиляди и шестстотин лв.) без ДДС. 

 

Във връзка с горното и на основание чл. 89, ал. 3, от ЗОП, комисията изготви протокол 

за направените предложения и постигнатите договорености с участника, който се подписа от 

всички участници в договарянето.  

За резултата от преговорите с участниците в процедурата, комисията ще изготви 

доклад, който ще бъде публикуван на Профила на купувача, съгласно изискванията на чл. 89, 

ал. 8 от ЗОП. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     (П)                                                      ЗА „ БОДУ ” ООД:  (П) 

 

            / Зорница Иванчева / 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:    (П) 

 

             / Стефка Бозова / 

                     (П) 

            / Адриана Антова / 

                     (П) 

           / Милена Петрова / 

                   (П) 

          / Захари Захариев / 


