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Д О К Л А Д
за резултатите от работата на комисия за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори в процедура на пряко 
договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на физическа 

охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД по обособени позиции“

Днес, 13.12.2018 г., на основание чл. 67, ал. 6 във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП се състави 
настоящият доклад за резултатите от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-09- 
81-2 от 05.12.2018 г. на изпълнителния директор на „СБР-НК“ ЕАД, със задача да извърши 
подбор на участниците, да разгледа и оцени офертите и да проведе преговори в процедура на 
пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа 
охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД по обособени позиции“, открита с Рещение № РД-09-81- 
1 от 26.11.2018 г., уникален номер 00120-2018-0008 в РОП, в състав:

Председател: инж. Роман Райчев 
Членове: Десислава Николаева

мл. адв. Елиза Джонева 
Резервни: Георги Александров

адв. Симеон Кръстев

-  директор Дирекция СД и УС
-  главен счетоводител
-  правоспособен юрист
-  експерт/ мониторинг на дейности по филиали
-  правоспособен юрист

Процедурата се провежда на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Подробни мотиви за 
избора на процедурата са изложени в Рещение № РД 09-81-1 от 26.11.2018 г.
За участие в процедурата бяха поканени следните кандидати чрез изпращане на покани:
1. „СТРОНЕ СЕКЮРИТИ ЕРУП“ ЕООД, ЕИК 204233598;
2. „БРЕЙН ЕРЪСЕ СЕКЮРИЕИ“ ООД, ЕИК 204013666;
3. „МИЛ ПРО ЕРУП“ ООД, ЕИК 203970973.
Достъп до документацията за участие е предоставен безплатно на следния адрес в профила 
на купувача на възложителя: http://nkrehabilitation..bg/osigurvavane-na-fizicheska-ohrana-na- 
obekti-.ncr-sbr-n.k-ead-po-obosobeni-pozitsii-2/

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след като се 
запознаха със списъка на участниците в процедурата.

В указания в поканата срок за подаване на оферти за участие в процедурата, оферти бяха 
подадени от следните участници:
1. „БРЕЙН ЕРЪСЕ СЕКЮРИЕИ“ ООД - вх. № 20-183/30.11.2018 г., 09:52 ч., по обособени 
позиции № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

http://nkrehabilitation..bg/osigurvavane-na-fizicheska-ohrana-na-obekti-.ncr-sbr-n.k-ead-po-obosobeni-pozitsii-2/
http://nkrehabilitation..bg/osigurvavane-na-fizicheska-ohrana-na-obekti-.ncr-sbr-n.k-ead-po-obosobeni-pozitsii-2/


2. „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД — вх. № 20-186/04Л2.2018 г., 12:54 ч„ по обособени позиции № 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
3. „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД - вх. № 20-187/04.12.2018 г., 13:11 ч., по 
обособени позиции №1,2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

На 05.12.2018 г. от 10:00 часа комисията в пълен състав проведе публично заседание в 
сградата на „СБР-НК“ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54, ет. 3, с цел 
отваряне и разглеждане на офертите на участниците.

На 05.12.2018 г. в 10:00 часа на публичното заседание на комисията се явиха следните 
представители на участниците, подали оферти:
- За „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД -  законният представител Богомил Иринчев;
- За „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД -  законният представител Цветомир Люцканов;
- За „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД -  упълномощен представител Мариян Добрев.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковките на участниците по реда на подаването на 
офертите.

Първа по ред беше отворена опаковката на участника „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД. 
Комисията установи, че подадената опаковка е запечатана и с ненарушена цялост, 
непрозрачна и надписана съгласно указанията на възложителя. Комисията отвори опаковката 
на участника и оповести нейното съдържание. Комисията провери за наличието на отделни 
запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени 
позиции. Тримата членове на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции на участника. Комисията 
предложи на присъстващите представители на останалите участниците да подпишат 
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по 
обособени позиции на участника „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД. Присъстващите 
представители на участниците „МИЛ ПРО ТРУП“ ООД и „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ 
ЕООД не пожелаха да подпишат Техническите предложения и пликовете с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции на участника „БРЕЙН ТРЪСТ 
СЕКЮРИТИ“ ООД.

Втора по ред беше отворена опаковката на участника „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД. Комисията 
установи, че подадената опаковка е запечатана и с ненарушена цялост, непрозрачна и 
надписана съгласно указанията на възложителя. Комисията отвори опаковката на участника 
и оповести нейното съдържание. Комисията провери за наличието на отделни запечатани 
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции. 
Тримата членове на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции на участника. Комисията предложи 
на присъстващите представители на останалите участниците да подпишат техническите 
предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции 
на участника „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД. Присъстващите представители на участниците 
„БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД и „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД не пожелаха да 
подпишат Техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ 
по обособени позиции на участника „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД.



Трета по ред беше отворена опаковката на участника „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ТРУП“ ЕООД. 
Комисията установи, че подадената опаковка е запечатана и е ненарушена цялост, 
непрозрачна и надписана съгласно указанията на възложителя. Комисията отвори опаковката 
на участника и оповести нейното съдържание. Комисията провери за наличието на отделни 
запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени 
позиции. Тримата членове на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции на участника. Комисията 
предложи на присъстващите представители на останалите участниците да подпишат 
техническите предложения и пликовете е надпис „Предлагани ценови параметри“ по 
обособени позиции на участника „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ТРУП“ ЕООД. Присъстващите 
представители на участниците „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД и „МИЛ ПРО ТРУП“ 
ООД не пожелаха да подпишат Техническите предложения и пликовете с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции на участника „СТРОНГ СЕКЮРИТИ 
ТРУП“ ЕООД.

На закрито заседание, проведено на 05.12.2018 г. от 11:00 ч.. Комисията пристъпи към 
разглеждане на заявленията за участие на учаетниците и проверка на съответствието им с 
изискванията на възложителя, заложени в поканата за участие и документацията за 
обществената поръчка.

1. Комиеията разгледа заявлението за участие на учаетника „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ 
ООД и констатира, че участникът е представил всички документи и информация в 
съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и с поставените от Възложителя изисквания 
към личното състояние и критериите за подбор и по начина, посочени в Поканата за участие 
в процедурата на пряко договаряне, с изключение на следните:

1.1. В Чает III: „Основания за изключване“, раздел Г: „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА 
ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА 
ЧЛЕНКА“ от ЕЕДОП, участникът е посочил единствено отговор „Не“. В съответствие с т.
1.2. от Раздел I от Указанието за подготовка на офертата -  част от утвърдената документация 
за обществената поръчка, в еъответното поле от ЕЕДОП следва да бъде посочено дали 1. 
участникът е /  не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим; 2. Участникът е /  не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим; 3. За участника са /  не са налице обстоятелствата по чл. 
3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици.

1.2. Участникът не е попълнил част VI: Заключителни положения от ЕЕДОП относно 
съгласието на подписаните лица Възложителят да получи достъп до документите, 
подкрепящи информацията, предоставена в ЕЕДОП.

С оглед на гореизложеното и с цел да бъде установена липсата на основанията за 
отстраняване на участника и за съответствието му е поставените критерии за подбор, на 
участника „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД бе зжазано следното:

- На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи нов ЕЕДОП, в който в част III:



„Основания за изключване“, раздел Г; „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО 
МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА 
ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА“ от ЕЕДОП да 
бъде допълнена предоставената информация, като бъде посочено дали 1. участникът е /  не е 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 2. Участникът е 
/  не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим; 3. За участника са /  не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици.

- На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи нов ЕЕДОП, в който в част VI: 
Заключителни положения да бъде попълнена необходимата информацията относно 
съгласието на подписаните лица Възложителят да получи достъп до документите, 
подкрепящи информацията, предоставена в ЕЕДОП.

2. Комисията разгледа заявлението за участие на участника „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД и 
констатира, че участникът е представил всички документи и информация в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и с поставените от Възложителя изисквания към личното 
състояние и критериите за подбор и по начина, посочени в Поканата за участие в 
процедурата на пряко договаряне.

С оглед на гореизложеното комисията допусна участника „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД до 
разглеждане на техническите предложения по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 и 11.
3. Комисията разгледа заявлението за участие на участника „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ 
ЕООД и констатира, че участникът е представил всички документи и информация в 
съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и с поставените от Възложителя изисквания 
към личното състояние и критериите за подбор и по начина, посочени в Поканата за участие 
в процедурата на пряко договаряне, с изключение на следните:

3.1. В Част III: „Основания за изключване“, раздел Г: „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА 
ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА 
ЧЛЕНКА“ от ЕЕДОП, участникът е посочил единствено отговор „Не“. В съответствие с т.
1.2. от Раздел I от Указанието за подготовка на офертата -  част от утвърдената документация 
за обществената поръчка, в съответното поле от ЕЕДОП следва да бъде посочено дали 1. 
участникът е /  не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим; 2. Участникът е /  не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим; 3. За участника са /  не са налице обстоятелствата по чл. 
3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици.

3.2. Участникът не е попълнил част VI: Заключителни положения от ЕЕДОП относно 
съгласието на подписаните лица Възложителят да получи достъп до документите, 
подкрепящи информацията, предоставена в ЕЕДОП.



3.3. Освен това, Комисията констатира, че приложеният на електронен носител образец на 
ЕЕДОП е подписан собственоръчно от Димитрина Григорова, посочена като управител на 
дружеството. Участникът е приложил Справка за актуално състояние на действащите 
трудови договори към дата 04.12.2018 г. от Национална агенция за приходите, от която е 
видно, че Димитрина Симеонова Григорова е назначена на длъжност „управител“ в 
дружеството. Едновременно с това, приложеният в офертата ЕЕДОП е подписан и с 
електронен подпис от името на Невена Петкова Иванова. При извършена справка в 
Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, Комисията установи, че лицето по чл. 54, ал. 2 от 
ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП, което следва да подпише ЕЕДОП относно 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 е вписаният в ТРРЮЛНЦ управител на 
дружеството, а именно Невена Петкова Иванова.

С оглед на гореизложеното и с цел да бъде установена липсата на основанията за 
отстраняване на участника и за съответствието му с поставените критерии за подбор, на 
участника „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД бе указано следното;

- На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи нов ЕЕДОП, в който в част III: 
„Основания за изключване“, раздел Г: „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО 
МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА 
ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА“ от ЕЕДОП да 
бъде допълнена предоставената информация, като бъде посочено дали 1. участникът е /  не е 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 2. Участникът е 
/  не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим; 3. За участника са /  не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици.

- На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи нов ЕЕДОП, в който в част VI: 
Заключителни положения да бъде попълнена необходимата информацията относно 
съгласието на подписаните лица Възложителят да получи достъп до документите, 
подкрепящи информацията, предоставена в ЕЕДОП.

- На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи нови ЕЕДОП, който в частта, отнасяща 
се до основанията по чл. 54, ал. 1, 2 и 7 от ЗОП да бъде подписан от управителя на 
дружеството, вписан в ТРРЮЛНЦ -  Невена Петкова Иванова.

На 05.12.2018 г. на участниците в процедурата беше изпратен Протокол по чл. 54, ал. 7 от 
ППЗОП от работата на Комисията, съдържащ констатации относно липси, непълноти и 
несъответствия на информация в заявленията за участие, включително нередовност, 
фактическа грешка и несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор.

На закрито заседание, проведено на 13.12.2018 г. от 09:00 ч. Комисията провери 
допълнително представените документи от участниците и установи следното:
1. В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД е 
представил допълнителни документи и информация.



Комисията разгледа допълнително представените от учаетника документи и информация. 
Комисията констатира, че участникът „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД е представил 
всички изискани от Комисията с Протокола допълнителни документи и информация и 
участникът отговаря на изискванията за личното състояние и на критериите за подбор, 
поставени в документацията за участие. С оглед на това, Комисията допуска участника 
„БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД до разглеждане на техническите предложения по 
обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 и 11.
2. В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД е 
представил допълнителни документи и информация.

Комисията разгледа допълнително представените от участника документи и информация. 
Комисията констатира, че участникът „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД е представил 
всички изискани от Комисията с Протокола допълнителни документи и информация и 
участникът отговаря на изискванията за личното състояние и на критериите за подбор, 
поставени в документацията за участие. С оглед на това, Комисията допуска участника 
„СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД до разглеждане на техническите предложения по 
обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 и 11.
Комисията разгледа Техническите предложения на допуснатите участници с цел да провери 
съответствието им с предварително обявените условия.

1. Комисията констатира, че техничееките предложения на участника „БРЕЙН ТРЪСТ 
СЕКЮРИТИ“ ООД по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 отговарят на 
изискванията на възложителя, поради което Комисията допуска офертата на участника до 
отваряне на ценовите предложения по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 и 11.
2. Комисията констатира, че техническите предложения на участника „МИЛ ПРО ГРУП“ 
ООД по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 отговарят на изискванията на 
възложителя, поради което Комисията допуска офертата на участника до отваряне на 
ценовите предложения по обособени позиции № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 и 11.

3. Комисията констатира, че техническите предложения на участника „СТРОНГ 
СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 
отговарят на изискванията на възложителя, поради което Комисията допуска офертата на 
участника до отваряне на ценовите предложения по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9,10 и 11.
На 13.12.2018 г. от 12:00 ч. Комисията проведе публичното заседание за отваряне ценовите 
предложения и провеждане на преговори с допуснатите участници. На публичното заседание 
на комисията се явиха следните предетавители на участниците:

- За „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД -  законният представител Богомил Иринчев;

- За „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД -  законният представител Цветомир Люцканов;

- За „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД -  упълномощен представител Мариян Добрев.

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" на 
участниците по обособени позиции.



Комисията отвори и оповести ценовите предложения на участника по обособени позиции, 
както следва:

1. По Обособена позиция № 1:

1.1. Цена за един охранител: 770 (седемстотин и седемдесет) лв. без ДДС;

1.2. Обща месечна цена: 3 080 (три хиляди и осемдесет) лева без ДДС:

1.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 36 960 (тридесет и шест 
хиляди деветстотин и шестдесет) лева без ДДС.

2. По Обособена позиция № 2:

2.1. Цена за един охранител: 770 (седемстотин и седемдесет) лв. без ДДС;

2.2. Обща месечна цена: 6 160 (шест хиляди сто и шестдесет) лева без ДДС:

2.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 73 920 (седемдесет и три 
хиляди деветстотин и двадесет) лева без ДДС.

3. По Обособена позиция № 3:

3.1. Цена за един охранител: 760 (седемстотин и щестдесет) лв. без ДДС;

3.2. Месечна цена за пост 1.: 3 040 (три хиляди и четиридесет) лева без ДДС;

3.3. Месечна цена за пост 2.: 1 520 (хиляда петстотин и двадесет) лева без ДДС;

3.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 41 040 (четиридесет и една 
хиляди и четиридесет) лева без ДДС.

4. По Обособена позиция № 4:

4.1. Цена за един охранител: 760 (седемсетотин и шестдесет) лв. без ДДС;

4.2. Обща месечна цена: 1 520 (хиляда петстотин и двадесет) лева без ДДС:

4.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 18 240 (осемнадесет 
хиляди двеста и четиридесет) лева без ДДС.

5. По Обособена позиция № 5:

5.1. Цена за един охранител: 760 (седемсетотин и шестдесет) лв. без ДДС;

5.2. Обща месечна цена: 1 520 (хиляда петстотин и двадесет) лева без ДДС:

5.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 18 240 (осемнадесет 
хиляди двеста и четиридесет) лева без ДДС.

1. Допуснатият участник „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ“ ООД е приложил запечатани,
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции в
съответствие с изискванията на ЗОП.



6. По Обособена позиция № 6:

6.1. Цена за един охранител: 770 (седемстотин и седемдесет) лв. без ДДС;

6.2. Обща месечна цена: 6 160 (шест хиляди сто и шестдесет) лева без ДДС:

6.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 73 920 (седемдесет и три 
хиляди деветстотин и двадесет) лева без ДДС.

7. По Обособена позиция № 7:

7.1. Цена за един охранител: 770 (седемстотин и седемдесет) лв. без ДДС;

7.2. Обща месечна цена: 4 620 (четири хиляди шестстотин и двадесет) лева без ДДС:

7.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 55 440 (петдесет и пет 
хиляди четиристотин и четиридесет) лева без ДДС.

8. По Обособена позииия № 8:

8.1. Цена за един охранител: 770 (седемстотин и седемдесет) лв. без ДДС;

8.2. Обща месечна цена: 3 080 (три хиляди и осемдесет) лева без ДДС:

8.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 36 960 (тридесет и шест 
хиляди деветстотин и шестдесет) лева без ДДС.

9. По Обособена позиция № 9:

9.1. Цена за един охранител: 760 (седемстотин и шестдесет) лв. без ДДС;

9.2. Обща месечна цена: 6 080 (шест хиляди и осемдесет) лева без ДДС:

9.3. Обша цена за обособената позиция за целия срок на договора: 72 960 (седемдесет и две 
хиляди деветстотин и шестдесет) лева без ДДС.

10. По Обособена позиция № 10:

10.1. Цена за един охранител: 770 (седемстотин и седемдесет) лв. без ДДС;

10.2. Обша месечна цена: 3 080 (три хиляди и осемдесет) лева без ДДС:

10.3. Обша цена за обособената позиция за целия срок на договора: 36 960 (тридесет и шест 
хиляди деветстотин и шестдесет) лева без ДДС.

11. По Обособена позиция № 11:

11.1. Цена за един охранител: 770 (седемстотин и седемдесет) лв. без ДДС;

11.2. Обша месечна цена: 3 080 (три хиляди и осемдесет) лева без ДДС:

11.3. Обша цена за обособената позиция за целия срок на договора: 36 960 (тридесет и шест 
хиляди деветстотин и шестдесет) лева без ДДС.



Комисията отвори и оповести ценовите предложения на участника по обособени позиции, 
както следва:

1. По Обособена позиция № 1:
1Л. Цена за един охранител: 757,20 лв. (седемстотин петдесет и седем лева и двадесет 
стотинки) без ДДС;
1.2. Обща месечна цена: 3 028,80 лева (три хиляди двадесет и осем лева и осемдесет 
стотинки) без ДДС:
1.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 36 345,60 лева (тридесет и 
щест хиляди триста четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки) без ДДС.
2. По Обособена позиция № 2:
2.1. Цена за един охранител: 756,80 лв. (седемстотин петдесет и щест лева и осемдесет 
стотинки) без ДДС;
2.2. Обща месечна цена: 6 054,40 лева (щест хиляди петдесет и четири лева и четиридесет 
стотинки) без ДДС;
2.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 72 652,80 лв. (седемдесет и 
две хиляди шестстотин петдесет и два лева и осемдесет стотинки) без ДДС.
3. По Обособена позиция № 3:
3.1. Цена за един охранител: 761,40 лв. (седемстотин шестдесет и един лева и четиридесет 
стотинки) без ДДС;
3.2. Месечна цена за пост 1.: 3 045,60 лв. (три хиляди четиридесет и пет лева и шестдесет 
стотинки) без ДДС;
3.3. Месечна цена за пост 2.: 1 522,80 лв. (хиляда петстотин двадесет и два лева и осемдесет 
стотинки);
3.4. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 41 115,60 лв. (четиридесет 
и една хиляди сто и петнадесет лева и щестдесет стотинки) без ДДС.
4. По Обособена позиция № 4:
4.1. Цена за един охранител: 756,50 лв. (седемстотин петдесет и шест лева и петдесет 
стотинки) без ДДС;
4.2. Обща месечна цена: 1513 (хиляда петстотин и тринадесет) лева без ДДС:
4.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 18 156 (осемнадесет 
хиляди сто петдесет и шест) лева без ДДС.
5. По Обособена позиция № 5:
5.1. Цена за един охранител: 756,50 лв. (седемстотин петдесет и шест лева и петдесет 
стотинки) без ДДС;
5.2. Обща месечна цена: 1513 (хиляда петстотин и тринадесет) лева без ДДС:
5.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 18 156 (осемнадесет 
хиляди сто петдесет и шест) лева без ДДС.
6. По Обособена позиция № 6:
6.1. Цена за един охранител: 761,45 лв. (седемстотин шестдесет и един лева и четиридесет и

2. Допуснатият участник „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД е приложил запечатани, непрозрачни
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции в съответствие с
изискванията на ЗОП.



пет стотинки) без ДДС;
6.2. Обща месечна цена: 6 091,60 лева (шест хиляди деветдесет и един лева и шестдесет 
стотинки) без ДДС:
6.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 73 099,20 лева (седемдесет 
и три хиляди деветдесет и девет лева и двадесет стотинки) без ДДС.
7. По Обособена позиция № 7:
7.1. Цена за един охранител: 756,50 лв. (седемстотин петдесет и шест лева и петдесет 
стотинки) без ДДС;
7.2. Обща месечна цена: 4 539 лева (четири хиляди петстотин тридесет и девет) без ДДС:
7.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 54 468 лева (петдесет и 
четири хиляди четиристотин шестдесет и осем) без ДДС.
8. По Обособена позиция № 8:
8.1. Цена за един охранител: 763,80 лв. (седемстотин шестдесет и три лева и осемдесет 
стотинки) без ДДС;
8.2. Обща месечна цена: 3 055,20 лева (три хиляди петдесет и пет лева и двадесет стотинки) 
без ДДС:
8.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 34 099,96 лева (тридесет и 
четири хиляди деветдесет и девет лева и деветдесет и щест ст.) без ДДС.
9. По Обособена позиция № 9:
9.1. Цена за един охранител: 760,95 лв.(седемстотин и шестдесет лв. и деветдесет и пет ст.) 
без ДДС;
9.2. Обща месечна цена: 6 087,60 лева (щест хиляди осемдесет и седем лв. и щестдесет ст.) 
без ДДС:
9.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 73 051,20 лева (седемдесет 
и три хиляди петдесет и един лв. и двадесет ст.) без ДДС.
10. По Обособена позиция № 10:
10.1. Цена за един охранител: 760,80 лв. (седемстотин и шестдесет лв. и осемдесет ст.) без
ДДС;
10.2. Обща месечна цена: 3 043,20 лева (три хиляди четиридесет и три лева и двадесет ст.) 
без ДДС:
10.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 36 518,40 лева (тридесет 
и шест хиляди петстотин и осемнадесет лв. и четиридесет ст.) без ДДС.
11. По Обособена позиция № 11:
11.1. Цена за един охранител: 757 (седемстотин петдесет и седем) лв. без ДДС;
11.2. Обща месечна цена: 3 028 (три хиляди двадесет и осем) лева без ДДС:
11.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 36 336 (тридесет и щест 
хиляди триста тридесет и щест) лева без ДДС.
3. Допуснатият участник „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД е приложил запечатани, 
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции в 
съответствие с изискванията на ЗОП.

Комисията отвори и оповести ценовите предложения на участника по обособени позиции, 
както следва:
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1. По Обособена позиция № 1:
1.1. Цена за един охранител: 760 (седемстотин и шестдесет) лв. без ДДС;
1.2. Обща месечна цена: 3140 (три хиляди сто и четиридесет) лева без ДДС:
1.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 37 680 (тридесет и седем 
хиляди шестстотин и осемдесет) лева без ДДС.

2. По Обособена позиция № 2:
2.1. Цена за един охранител: 760 (седемстотин и шестдесет) лв. без ДДС;

2.2. Обща месечна цена: 6 480 (щест хиляди четиристотин и осемдесет) лева без ДДС:
2.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 77 760 (седемдесет и 
седем хиляди седемстотин и шестдесет) лева без ДДС.
3. По Обособена позиция № 3:
3.1. Цена за един охранител: 760 (седемстотин и шестдесет) лв. без ДДС;
3.2. Месечна цена за пост 1.: 3 140 (три хиляди сто и четиридесет) лева без ДДС;
3.3. Месечна цена за пост 2.: 1 600 (хиляда и шестстотин) лева без ДДС.
3.4. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 42 480 (четиридесет и две 
хиляди четиристотин и осемдесет) лева без ДДС.
4. По Обособена позиция № 4:
4.1. Цена за един охранител: 760 (седемстотин и ш[естдесет) лв. без ДДС;
4.2. Обща месечна цена: 1 600 (хиляда и шестстотин) лева без ДДС.
4.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 19 200 (деветнадесет 
хиляди и двеста) лева без ДДС.
5. По Обособена позиция № 5:
5.1. Цена за един охранител: 760 (седемстотин и ш[естдесет) лв. без ДДС;
5.2. Обща месечна цена: 1 600 (хиляда и шестстотин) лева без ДДС:
5.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 19 200 (деветнадесет 
хиляди и двеста) лева без ДДС.
6. По Обособена позиция № 6:
6.1. Цена за един охранител: 760 (седемстотин и ш[естдесет) лв. без ДДС;
6.2. Обща месечна цена: 6 080 (шест хиляди и осемдесет) лева без ДДС:
6.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 72 960 (седемдесет и две 
хиляди деветстотин и шестдесет) лева без ДДС.
7. По Обособена позиция № 7:
7.1. Цена за един охранител: 760 (седемстотин и шестдесет) лв. без ДДС;
7.2. Обща месечна цена: 4 800 (четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС:
7.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 57 600 (петдесет и седем 
хиляди и шестстотин) лева без ДДС.
8. По Обособена позиция № 8:
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8.1. Цена за един охранител; 760 (еедемстотин и шестдесет) лв. без ДДС;
8.2. Обща месечна цена: 3 040 (три хиляди и четиридесет) лева без ДДС;

8.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 33 930,40 лв. (тридесет и 
три хиляди деветстотин и тридесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС.
9. По Обособена позиция № 9:
9.1. Цена за един охранител: 760 (седемстотин и шестдесет) лв. без ДДС;
9.2. Обща месечна цена: 6 400 (шест хиляди и четиристотин) лева без ДДС:

9.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 76 800 (седемдесет и шест 
хиляди и осемстотин) лева без ДДС;
10. По Обособена позиция № 10:
10.1. Цена за един охранител: 760 (седемстотин и шестдесет) лв. без ДДС;
10.2. Обша месечна цена: 3 040 (три хиляди и четиридесет) лева без ДДС;
10.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 36 480 (тридесет и шест 
хиляди четиристотин и осемдесет) лева без ДДС.
11. По Обособена позиция № 11:
11.1. Цена за един охранител: 760 (седемстотин и шестдесет) лв. без ДДС;
11.2. Обща месечна цена: 3 200 (три хиляди и двеста) лева без ДДС:
11.3. Обща цена за обособената позиция за целия срок на договора: 38 400 (тридесет и осем 
хиляди и четиристотин) лева без ДДС.
Съобразно чл. 67, ал. 1 от ППЗОП комисията в присъствието на представителите на тримата 
допуснати участници изтегли жребий за поредността на провеждане на преговори. Съгласно 
изтегления жребий поредността на преговорите на участниците е следната:
1. „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД;
2. „МИЛ ПРО ГРУП” ООД;
3. „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ” ЕООД.
Въз основа на ценовите предложения на участниците и проведените преговори комисията 
класира офертите на участниците съгласно предварително заложения критерий за възлагане: 
най-ниска цена, както следва:
1. По обособена позиция № 1:

Първо място: ..МИЛ ПРО ГРУП” ООД е предложена обща цена за изпълнение на 
услугата в размер на 36 345,60 лв. (тридесет и шест хиляди триста четиридесет и пет лв. и 
шестдесет ст.) без ДДС.

Второ място: „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ” ЕООД е предложена обща цена за изпълнение 
на услугата в размер на 36 960 (тридесет и шест хиляди деветстотин и шестдесет) лева без
ДДС.

Трето място: „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД е предложена обша цена за изпълнение 
на услугата в размер на 37 680 (тридесет и седем хиляди шестстотин и осемдесет) лв. без 
ДДС.
2. По обособена позиция № 2:
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Второ място: „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ” ЕООД с предложена обща цена за изпълнение 
на услугата в размер на 73 920 (седемдесет и три хиляди деветстотин и двадесет) лв. без 
ДДС.

Трето място: „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение 
на услугата в размер на 77 760 (седемдесет и седем хиляди седемстотин и шестдесет) лв. без 
ДДС.
3. По обособена позиция № 3:

Първо място: „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ” ЕООД с предложена обща цена за 
изпълнение на услугата в размер на 41 040 (четиридесет и една хиляди и четиридесет) лв. без 
ДЦС.

Второ място: „МИЛ ПРО ГРУП” ООД с предлож:ена обща цена за изпълнение на услугата в 
размер на 41 115,60 лв. (четиридесет и една хиляди сто и петнадесет лв. и шестдесет ст.) без 
ДЦС.

Трето място: „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение 
на услугата в размер на 42 480 (четиридесет и две хиляди четиристотин и осемдесет) лв. без 
ДДС.
4. По обособена позиция № 4:

Първо място: „МИЛ ПРО ГРУП” ООД с предложена обща цена за изпълнение на услугата 
в размер на 18 156 (осемнадесет хиляди сто петдесет и шест) лв. без ДДС.

Второ място: „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ” ЕООД с предложена обша цена за изпълнение 
на услугата в размер на 18 240 (осемнадесет хиляди двеста и четиридесет) лв. без ДДС.

Трето място: „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение 
на услугата в размер на 19 200 (деветнадесет хиляди и двеста) лв. без ДДС.
5. По обособена позиция № 5:

Първо място: „МИЛ ПРО ГРУП” ООД с предложена обща цена за изпълнение на услугата 
в размер на 18 156 (осемнадесет хиляди сто петдесет и шест) лв. без ДДС.

Второ място: „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ” ЕООД с предложена обша цена за изпълнение 
на услугата в размер на 18 240 (осемнадесет хиляди двеста и четиридесет) лв. без ДДС.

Трето място: „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение 
на услугата в размер на 19 200 (деветнадесет хиляди и двеста) лв. без ДДС.
6. По обособена позиция № 6:

Първо място: „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД с предложена обща цена за 
изпълнение на услугата в размер на 72 960 (седемдесет и две хиляди деветстотин и 
шестдесет) лв. без ДДС.

Първо място: „МИЛ ПРО ГРУП” ООД с предложена обща цена за изпълнение на услугата
в размер на 72 652,80 лв. (седемдесет и две хиляди шестстотин петдесет и два лв. и осемдесет
ст.) без ДДС.
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Трето място: „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ” ЕООД с предложена обща цена за изпълнение 
на услугата в размер на 73 920 (седемдесет и три хиляди деветстотин и двадесет) лв. без 
ДДС.
7. По обособена позиция № 7:

Първо място: „МИЛ ПРО ГРУП” ООД с предложена обща цена за изпълнение на услугата 
в размер на 54 468 (петдесет и четири хиляди четиристотин гпестдесет и осем) лв. без ДДС.

Второ място: „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ” ЕООД с предложена обща цена за изпълнение 
на услугата в размер на 55 440 (петдесет и пет хиляди четиристотин и четиридесет) лв. без 
ДДС.

Трето място: „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение 
на услугата в размер на 57 600 (петдесет и седем хиляди и шестстотин) лв. без ДДС.
8. По обособена позиция № 8:

Първо място: „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД с предложена обща цена за 
изпълнение на услугата в размер на 33 930,40 лв. (тридесет и три хиляди девестотин и 
тридесет лв. и четиридесет ст.) без ДДС.

Второ място: „МИЛ ПРО ГРУП” ООД с предложена обща цена за изпълнение на услугата в 
размер на 34 099,96 лв. (тридесет и четири хиляди деветдесет и девет лв. и деветдесет и шест 
ст.) без ДДС.

Трето място: „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ” ЕООД с предложена обща цена за изпълнение 
на услугата в размер на 36 960 (тридесет и шест хиляди деветстотин и шестдесет) лв. без 
ДДС.
9. По обособена позиция № 9:

Първо място: „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ” ЕООД с предложена обща цена за 
изпълнение на услугата в размер на 72 960 (седемдесет и две хиляди деветстотин и 
шестдесет) лв. без ДДС.

Второ място: „МИЛ ПРО ГРУП” ООД с предложена обща цена за изпълнение на услугата в 
размер на 73 051,20 лв. (седемдесет и три хиляди петдесет и един лева и двадесет ст.) без 
ДДС.

Трето място: „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение 
на услугата в размер на 76 800 (седемдесет и шест хиляди и осемстотин) лв. без ДДС.
10. По обособена позиция № 10:

Първо място: „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД с предложена обша цена за 
изпълнение на услугата в размер на 36 480 (тридесет и шест хиляди четиристотин и 
осемдесет) лв. без ДДС.

Второ място: „МИЛ ПРО ГРУП” ООД с предложена обща цена за изпълнение на услугата в
размер на 73 099,20 лв. (седемдесет и три хиляди деветдесет и девет лева и двадесет ст.) без
ДДС.
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Трето място: „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ” ЕООД е предложена обща цена за изпълнение 
на услугата в размер на 36 960 (тридесет и шест хиляди деветстотин и шестдесет) лв. без 
ДДС.
11. По обособена позиция № 11:

Първо място: „МИЛ ПРО ГРУП” ООД с предложена обща цена за изпълнение на услугата 
в размер на 36 336 (тридесет и шест хиляди триста тридесет и шест) лв. без ДДС.

Второ място: „БРЕЙН ТРЪСТ СЕКЮРИТИ” ЕООД е предложена обща цена за изпълнение 
на услугата в размер на 36 960 (тридесет и шест хиляди деветстотин и шестдесет) лв. без 
ДДС.

Трето място: „СТРОНГ СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение 
на услугата в размер на 38 400 (тридесет и осем хиляди и четиристорин) лв. без ДДС.

Договарянето с участниците приключи в 14:00 часа на 13.12.2018 г.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договори за „Осигуряване на физическа 
охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД по обособени позиции" с класираните на първо място 
участници по обособени позиции, както е посочено по-горе и при така договорените условия.

Комисията приключи работата си и предаде на Възложителя настоящия доклад заедно е 
протоколите по чл. 67, ал. 2 от ППЗОП на 13.12.2018 г.
КОМИСИЯ: /;

Второ място: „МИЛ ПРО ГРУП” ООД с предложена обща цена за изпълнение на услугата в
размер на 36 518,40 лв. (тридесет и шест хиляди петстотин и осемнадесет лв. и четиридесет
ст.) без ДДС.

Председател:

Членове: 1.

/инж. Роман Райчев/

/Десислава Николева/

/мл. адв. Елиза Джонева/
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