
 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  * Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД     
проф. д-р Ст. Семерджиев                                                                                     

РЕКТОР 

 

ДОКЛАД 

на основание чл.67, ал.6 от ППЗОП 

 

В изпълнение на Заповед № 664/19.12.2016г. на Ректора на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и на 

основание чл. 67, ал. 1 от ППЗОП на 19.12.2016г. от 10:00 часа се проведе заседание на комисията, в 

следния състав: 

 

Председател:      1. Владимир Кузманов – пом. ректор  

Членове:              2. Десислава Пъкова – външен експерт, вписан в Списък по чл. 229, ал. 1, т. 17 

от ЗОП под номер ВЕ-879 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 

3. Десислава Ганчева – експерт обществени поръчки 
 

На заседанието на комисията присъстваха следните упълномощени представители на участниците, 

подали оферта за участие в обществена поръчка, възлагана чрез пряко договаряне с предмет: 

„Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов ": 
 

1. Георги Календаров – Управител на участника „АСО София“ ООД; 

2. Стамат Стаматов – Управител на участника „МАТИ – 2010“ ЕООД; 

3. Димитър Димитров – Управител на участника „Секюрити Димитров” ЕООД 
 

Заседанието протече при следния дневен ред: 
 

  І. Отваряне на пликовете с офертите, постъпили от поканените на договаряне участници: 
 

Беше установено, че до 17:00 часа на 16.12.2016г. в деловодството на НАТФИЗ „Кръстьо 

Сарафов“ са постъпили оферти от следните участници: 

 

№ Входящ № Дата / Час Участник 

1. 01 15.12.2016г./10:30 ч. „МАТИ – 2010“ ЕООД 

2. 02 16.12.2016г./10:15 ч. „АСО София“ ООД 

3. 03 16.12.2016г./11:00 ч.  „Секюрити Димитров” ЕООД 
 

ІІ. Проверка на комплектността на офертите. 
 

Председателят и членовете на Комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване офертите и оповести тяхното съдържание, както 

следва: 
 

1. „МАТИ – 2010“ ЕООД: 

 

Участникът „МАТИ – 2010“ ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, 

съдържаща изискуемите документи, които се отнасят до критериите за подбор и личното състояние 

на участника, както и останалите изискуеми документи, оформени съгласно изискванията на 

възложителя. Опаковката съдържа и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри". 

 

2. „АСО София“ ООД: 

 

Участникът „АСО София“ ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, 

съдържаща изискуемите документи, които се отнасят до критериите за подбор и личното състояние 

на участника, както и останалите изискуеми документи, оформени съгласно изискванията на 



възложителя. Опаковката съдържа и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри". 

 

3. „Секюрити Димитров” ЕООД: 

 

Участникът „Секюрити Димитров” ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна 

опаковка, съдържаща изискуемите документи, които се отнасят до критериите за подбор и личното 

състояние на участника, както и останалите изискуеми документи, оформени съгласно изискванията 

на възложителя. Опаковката съдържа и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри". 

 

 

III. Провеждане на жребий: 

 

След отваряне на постъпилите оферти на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП комисия, назначена от 

Възложителя определи чрез жребий, поредността на провеждане на преговорите, като резултатът от 

жребия е както следва: 

 

1 „АСО София“ ООД 

2 „МАТИ – 2010“ ЕООД 

3 „Секюрити Димитров” ЕООД 

 

След напускане на представителите на участниците комисията продължи работа при закрити врата. 

 

IV. Проверка на участниците и офертите за съответствие с предварително обявените от 

Възложителя условия и проверка на документите за съответствие с изискванията за 

техническите им възможности и квалификация, поставени от Възложителя. 

 

Комисията извърши проверка на представените от участниците документи, изисквани от 

Възложителя по реда на тяхното постъпване, при което комисията констатира следното:  

 

1. „МАТИ – 2010“ ЕООД: 

 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника „МАТИ – 2010“ ЕООД съдържа всички 

документи, изискани от възложителя, съгласно поканата за участие, а именно: 

1. Опис на представените документи; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);  

3. Оферта за участие в обществена поръчка; 

4. Техническо предложение, съдържащо:  

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител 

на участника;   

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  

в) декларация за срока на валидност на офертата;  

г) План за охрана на обектите, съобразен с изискванията на Закона за частната охранителна дейност. 

След като разгледа подробно представените от участника документи за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и за доказване на 

техническите изисквания на Възложителя комисията констатира, че те съответстват изцяло по обем 

и съдържание на изискванията на възложителя. 

 

2. „АСО София“ ООД: 

 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника „АСО София“ ООД съдържа всички 

документи, изискани от възложителя, съгласно поканата за участие, а именно: 

1. Опис на представените документи; 



2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);  

3. Оферта за участие в обществена поръчка; 

4. Техническо предложение, съдържащо:  

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител 

на участника;   

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  

в) декларация за срока на валидност на офертата;  

г) План за охрана на обектите, съобразен с изискванията на Закона за частната охранителна дейност. 

След като разгледа подробно представените от участника документи за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и за доказване на 

техническите изисквания на Възложителя комисията констатира, че те съответстват изцяло по обем 

и съдържание на изискванията на възложителя. 

 

3. „Секюрити Димитров” ЕООД: 

 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника „Секюрити Димитров” ЕООД съдържа 

всички документи, изискани от възложителя, съгласно поканата за участие, а именно: 

1. Опис на представените документи; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);  

3. Оферта за участие в обществена поръчка; 

4. Техническо предложение, съдържащо:  

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител 

на участника;   

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  

в) декларация за срока на валидност на офертата;  

г) План за охрана на обектите, съобразен с изискванията на Закона за частната охранителна дейност. 

След като разгледа подробно представените от участника документи за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и за доказване на 

техническите изисквания на Възложителя комисията констатира, че те съответстват изцяло по обем 

и съдържание на изискванията на възложителя. 

 

 

ІІІ. Предвид изложеното, Комисията взе единодушно следните решения: 

 

1. Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участниците, като 

2. В съответствие с чл. 67, ал. 2 от ППЗОП Комисията да проведе преговори с всеки от участниците 

поотделно. 

 

IV. Провеждане на преговори с участника „АСО София“ ЕООД: 

 

В изпълнение на Заповед № 664/19.12.2016г. на Ректора на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и на 

основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП на 19.12.2016г. от 13:00 часа се проведе заседание на комисията, в 

следния състав: 

 

Председател:      1. Владимир Кузманов – пом. ректор  

Членове:              2. Десислава Пъкова – външен експерт, вписан в Списък по чл. 229, ал. 1, т. 17 

от ЗОП под номер ВЕ-879 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 

3. Десислава Ганчева – експерт обществени поръчки 

На заседанието на комисията присъства Управителя на участника „Асо София“ ООД, подал оферта 

за участие в обществена поръчка, възлагана чрез пряко договаряне с предмет: „Извършване на 

денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов": 
 

1. Георги Календаров – Управител на участника „Асо София“ ООД. 

 



Заседанието протече при следния ред: 

 

Отваряне на Плика „Предлагани ценови параметри“ на участника:  

 

Участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката при следните условия: 

 

1. Общата стойност на договорения предмет на договора за уговорения в чл.2 срок, възлиза на 

150 000,00 лв. /сто и петдесет хиляди лева/  без ДДС или 180 000,00 лв. /сто и осемдесет хиляди лева/ 

с ДДС. 

2. Цената на всеки от обектите е както следва: 

Обект №1 Централна сграда на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес гр.София, ул. „Г.С.Раковски” 

№ 108А – 75 000,00 (седемдесет и пет хиляди) лв. без ДДС; 

Обект №2 Учебна сграда „Б” на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”   с адрес гр. София, ул. „Ст.Караджа” 

№ 20 - 75 000,00 (седемдесет и пет хиляди) лв. без ДДС; 

 3. Месечната цена на услугите от този договор е 12 500,00 лв. /дванадесет хиляди и петстотин лева/  

без ДДС или 15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/ с ДДС. 

4. Месечната цена на всеки от обектите е както следва: 

Обект №1 Централна сграда на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес гр.София, ул. „Г.С.Раковски” 

№ 108А - Месечна цена за обекта 6 250,00 (шест хиляди двеста и петдесет) лв. без ДДС; 

Обект №2 Учебна сграда „Б” на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”   с адрес гр. София, ул. „Ст.Караджа” 

№ 20 - Месечна цена за обекта 6 250,00 (шест хиляди двеста и петдесет) лв.  без ДДС 

Договаряне с участника: 

 

В съответствие с изискването на чл. 67, ал.2 от ЗОП и с цел изпълнение предмета на поръчката и 

удовлетворяване интересите на Възложителя, комисията пристъпи към договаряне с участника за 

определяне условията на договора, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за 

участие.  

 

След проведените преговори между двете страни не се постигнаха договорености. 

 

V. Провеждане на преговори с участника „МАТИ – 2010“ ЕООД: 

 

В изпълнение на Заповед №  664/19.12.2016г. на Ректора на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и на 

основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП на 19.12.2016г. от 13:15 часа се проведе заседание на комисията, в 

следния състав: 

 

Председател:      1. Владимир Кузманов – пом. ректор  

Членове:              2. Десислава Пъкова – външен експерт, вписан в Списък по чл. 229, ал. 1, т. 17 

от ЗОП под номер ВЕ-879 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 

3. Десислава Ганчева – експерт обществени поръчки 

На заседанието на комисията присъства Управителя на участника „Мати-2010“ ЕООД, подал оферта 

за участие в обществена поръчка, възлагана чрез пряко договаряне с предмет: „Извършване на 

денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов". 
 

Отваряне на Плика „Предлагани ценови параметри“ на участника:  

 

Участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката при следните условия: 

 

1. Общата стойност на договорения предмет на договора за уговорения в чл.2 срок, възлиза на  

149 500 лв. /сто четиридесет и девет хиляди и петстотин лева/  без ДДС или 179 400 лв. /сто 

седемдесет и девет хиляди и четиристотин лева/ с ДДС. 

2. Цената на всеки от обектите е както следва: 

Обект №1 Централна сграда на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес гр.София, ул. „Г.С.Раковски” 

№ 108А - 74750 (седемдесет и четири хиляди седемстотин и петдесет) лв. без ДДС; 



Обект №2 Учебна сграда „Б” на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”   с адрес гр. София, ул. „Ст.Караджа” 

№ 20 - 74750 (седемдесет и четири хиляди седемстотин и петдесет) лв. без ДДС; 

 3. Месечната цена на услугите от този договор е 12 458,33 лв. /дванадесет хиляди четиристотин 

петдесет и осем лева и 33 ст./  без ДДС или 14 949,99 лв. /четиринадесет хиляди деветстотин 

четиридесет и девет лева и 99 ст./ с ДДС. 

4. Месечната цена на всеки от обектите е както следва: 

Обект №1 Централна сграда на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес гр.София, ул. „Г.С.Раковски” 

№ 108А - Месечна цена за обекта 6 229,16 (шест хиляди двеста двадесет и девет лева и шестнадесет 

ст.) лв. без ДДС; 

Обект №2 Учебна сграда „Б” на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”   с адрес гр. София, ул. „Ст.Караджа” 

№ 20 - Месечна цена за обекта 6 229,16 (шест хиляди двеста двадесет и девет лева и шестнадесет ст.) 

лв. без ДДС 

Договаряне с участника: 

В съответствие с изискването на чл. 67, ал.2 от ЗОП и с цел изпълнение предмета на поръчката и 

удовлетворяване интересите на Възложителя, комисията пристъпи към договаряне с участника за 

определяне условията на договора, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за 

участие.  

 

След проведените преговори между двете страни не се постигнаха договорености. 

 

VI. Провеждане на преговори с участника „Секюрити Димитров” ЕООД: 
 

В изпълнение на Заповед №  664/19.12.2016г. на Ректора на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и на 

основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП на 19.12.2016г. от 13:30 часа се проведе заседание на комисията, в 

следния състав: 

 

Председател:      1. Владимир Кузманов – пом. ректор  

Членове:              2. Десислава Пъкова – външен експерт, вписан в Списък по чл. 229, ал. 1, т. 17 

от ЗОП под номер ВЕ-879 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 

3. Десислава Ганчева – експерт обществени поръчки 

На заседанието на комисията присъства Управителя на участника „Секюрити Димитров“ ЕООД, 

подал оферта за участие в обществена поръчка, възлагана чрез пряко договаряне с предмет: 

„Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов": 

 

1. Димитър Димитров – Управител на участника „Секюрити Димитров” ЕООД 

 

Отваряне на Плика „Предлагани ценови параметри“ на участника:  

 

Участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката при следните условия: 

 

1. Общата стойност на договорения предмет на договора за уговорения в чл.2 срок, възлиза на 

148 000 лв. /сто четиридесет и осем хиляди лева/  без ДДС или 177 600 лв. /сто седемдесет и седем 

хиляди и шестстотин лева/ с ДДС. 

2. Цената на всеки от обектите е както следва: 

Обект №1 Централна сграда на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес гр.София, ул. „Г.С.Раковски” 

№ 108А – 74 000 (седемдесет и четири хиляди) лв. без ДДС; 

Обект №2 Учебна сграда „Б” на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”   с адрес гр. София, ул. „Ст.Караджа” 

№ 20 - 74 000 (седемдесет и четири хиляди) лв. без ДДС; 

 3. Месечната цена на услугите от този договор е 12 333,33 лв. /дванадесет хиляди триста тридесет и 

три лева и 33ст./ без ДДС или 14 800 лв. /четиринадесет хиляди и осемстотин лева/ с ДДС. 

4. Месечната цена на всеки от обектите е както следва: 

Обект №1 Централна сграда на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес гр.София, ул. „Г.С.Раковски” 

№ 108А - Месечна цена за обекта 6 166,67 лв. (шест хиляди сто шестдесет и шест лева и 67 ст.) без 

ДДС; 



Обект №2 Учебна сграда „Б” на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”   с адрес гр. София, ул. „Ст.Караджа” 

№ 20 - Месечна цена за обекта 6 166,67 лв. (шест хиляди сто шестдесет и шест лева и 67 ст.) без ДДС 

Договаряне с участника: 

 

В съответствие с изискването на чл. 67, ал.2 от ЗОП и с цел изпълнение предмета на поръчката и 

удовлетворяване интересите на Възложителя, комисията пристъпи към договаряне с участника за 

определяне условията на договора, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за 

участие, като се постигнаха следните договорености: 

 

Изискване на 

Възложителя 

Предложение на 

участника 

Договорености 

Общата стойност на 

договорения предмет на 

договора за уговорения в 

чл.2 срок 

 148 000 лв. без ДДС  144 000,00 лв. без ДДС 

Цена на Обект №1 74 000 лв. без ДДС 72 000 лв. без ДДС 

Цена на Обект №2 74 000 лв. без ДДС 72 000 лв. без ДДС 

Месечна цена на услугите 12 333,33 лв. без ДДС 12 000 лв. без ДДС 

Месечна цена на Обект 

№1 

6 166,67 лв. без ДДС 6 000 лв. без ДДС 

Месечна цена на Обект 

№2 

6 166,67 лв. без ДДС 6 000 лв. без ДДС 

 

 

В изпълнение на Заповед №  664/19.12.2016г. на Ректора на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и на 

основание чл. 67, ал. 1 от ППЗОП на 19.12.2016г. от 14:30 часа се проведе заседание на комисията, в 

следния състав: 

 

Председател:      1. Владимир Кузманов – пом. ректор  

Членове:              2. Десислава Пъкова – външен експерт, вписан в Списък по чл. 229, ал. 1, т. 17 

от ЗОП под номер ВЕ-879 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 

3. Десислава Ганчева – експерт обществени поръчки 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

 

 І. Оценка на офертите на участниците: 

 

Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя Комисията пристъпи към оценка на 

офертите по критерий за възлагане на поръчката: икономически най – изгодна оферта при критерии: 

„най-ниска цена“ в съответствие с чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП. 

 

Резултатът от класирането е както следва: 

 

1-во място - „Секюрити Димитров” ЕООД – 144 000 лв. без ДДС 

2-ро място - „Мати-2010“ ЕООД - 149 500 лв. без ДДС 

3-то място - „Асо София“ ООД – 150 000 лв. без ДДС 

 

ІІ. Предвид изложеното, Комисията взе единодушно следните решения: 

 

1. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез пряко договаряне 

с предмет: „Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо 

Сарафов“ да бъде определен участникът „Секюрити Димитров” ЕООД, тъй като същият е предложил 

най – ниска цена за изпълнение. 



2. На основание чл.108, ал.1 от ЗОП да издаде решение, с което да определи класираният на първо 

място участник  за изпълнител на обществената поръчка с мотива, че участникът е предложил „най-

ниска цена“, във връзка с предварително определения критерий за оценка на офертите и офертата 

отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. 

 

Настоящият доклад е съставен на 19.12.2016г. цялата документация по процедурата се предава на 

Възложителя за вземане на решение по чл.109 от ЗОП. 

 

Приложения – неразделна част от Доклада: 

Протокол 1/19.12.2016 г. 

Протоколи от договарянето – 3 бр. 

Протокол 3/19.12.2016 г. 

 

 

Председател:       
Владимир Кузманов  п * 

пом. ректор  

 

Членове:               
Десислава Пъкова  п *     Десислава Ганчева  п * 

външен експерт, вписан в Списък по    експерт обществени поръчки 

 чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП под номер ВЕ-879  

в регистъра на АОП 

 

 

 

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

№ 1/19.12.2016г. 

 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № 664/19.12.2016г. на Ректора на НАТФИЗ 

„Кръстьо Сарафов” за провеждане на обществена поръчка, възлагана чрез пряко договаряне с 

предмет: „Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо 

Сарафов ". 
 

В изпълнение на Заповед №  664/19.12.2016г. на Ректора на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и на 

основание чл. 67, ал. 1 от ППЗОП на 19.12.2016г. от 10:00 часа се проведе заседание на комисията, в 

следния състав: 

 

Председател:      1. Владимир Кузманов – пом. ректор  

Членове:              2. Десислава Пъкова – външен експерт, вписан в Списък по чл. 229, ал. 1, т. 17 

от ЗОП под номер ВЕ-879 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 

3. Десислава Ганчева – експерт обществени поръчки 

 

На заседанието на комисията присъстваха следните упълномощени представители на участниците, 

подали оферта за участие в обществена поръчка, възлагана чрез пряко договаряне с предмет: 

„Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов ": 

 

1. Георги Календаров – Управител на участника „АСО София“ ООД; 

2. Стамат Стаматов – Управител на участника „МАТИ – 2010“ ЕООД; 

3. Димитър Димитров – Управител на участника „Секюрити Димитров” ЕООД 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

 

  І. Отваряне на пликовете с офертите, постъпили от поканените на договаряне участници: 

 

Беше установено, че до 17:00 часа на 16.12.2016г. в деловодството на НАТФИЗ „Кръстьо 

Сарафов“ са постъпили оферти от следните участници: 

 

№ Входящ № Дата / Час Участник 

1. 01 15.12.2016г./10:30 ч. „МАТИ – 2010“ ЕООД 

2. 02 16.12.2016г./10:15 ч. „АСО София“ ООД 

3. 03 16.12.2016г./11:00 ч.  „Секюрити Димитров” ЕООД 

 

ІІ. Проверка на комплектността на офертите. 

 

Председателят и членовете на Комисията подписаха декларацции по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисята отвори по реда на тяхното постъпване офертите и опвести тяхното съдържание, както 

следва: 

 

1. „МАТИ – 2010“ ЕООД: 
 

Участникът „МАТИ – 2010“ ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, 

съдържаща изискуемите документи, които се отнасят до критериите за подбор и личното състояние 

на участника, както и останалите изискуеми документи, оформени съгласно изискванията на 

възложителя. Опаковката съдържа и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри". 

 

 

 



2. „АСО София“ ООД: 

 

Участникът „АСО София“ ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, 

съдържаща изискуемите документи, които се отнасят до критериите за подбор и личното състояние 

на участника, както и останалите изискуеми документи, оформени съгласно изискванията на 

възложителя. Опаковката съдържа и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри". 

 

3. „Секюрити Димитров” ЕООД: 

 

Участникът „Секюрити Димитров” ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна 

опаковка, съдържаща изискуемите документи, които се отнасят до критериите за подбор и личното 

състояние на участника, както и останалите изискуеми документи, оформени съгласно изискванията 

на възложителя. Опаковката съдържа и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри". 

 

 

III. Провеждане на жребий: 

 

След отваряне на постъпилите оферти на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП комисия, назначена от 

Възложителя определи чрез жребий, поредността на провеждане на преговорите, като резултатът от 

жребия е както следва: 

 

1 „АСО София“ ООД 

2 „МАТИ – 2010“ ЕООД 

3 „Секюрити Димитров” ЕООД 

 

След напускане на представителите на участниците комисията продължи работа при закрити врата. 

 

IV. Проверка на участниците и офертите за съответствие с предварително обявените от 

Възложителя условия и проверка на документите за съответствие с изискванията за 

техническите им възможности и квалификация, поставени от Възложителя. 

 

Комисията извърши проверка на представените от участниците документи, изисквани от 

Възложителя по реда на тяхното постъпване, при което комисията констатира следното:  

 

1. „МАТИ – 2010“ ЕООД: 

 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника „МАТИ – 2010“ ЕООД съдържа всички 

документи, изискани от възложителя, съгласно поканата за участие, а именно: 

1. Опис на представените документи; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);  

3. Оферта за участие в обществена поръчка; 

4. Техническо предложение, съдържащо:  

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител 

на участника;   

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  

в) декларация за срока на валидност на офертата;  

г) План за охрана на обектите, съобразен с изискванията на Закона за частната охранителна дейност. 



След като разгледа подробно представените от участника документи за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и за доказване на 

техническите изисквания на Възложителя комисията констатира, че те съответстват изцяло по обем 

и съдържание на изискванията на възложителя. 

 

2. „АСО София“ ООД: 

 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника „АСО София“ ООД съдържа всички 

документи, изискани от възложителя, съгласно поканата за участие, а именно: 

1. Опис на представените документи; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);  

3. Оферта за участие в обществена поръчка; 

4. Техническо предложение, съдържащо:  

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител 

на участника;   

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  

в) декларация за срока на валидност на офертата;  

г) План за охрана на обектите, съобразен с изискванията на Закона за частната охранителна дейност. 

След като разгледа подробно представените от участника документи за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и за доказване на 

техническите изисквания на Възложителя комисията констатира, че те съответстват изцяло по обем 

и съдържание на изискванията на възложителя. 

 

3. „Секюрити Димитров” ЕООД: 

 

Комисията установи, че опаковката на офертата на участника „Секюрити Димитров” ЕООД съдържа 

всички документи, изискани от възложителя, съгласно поканата за участие, а именно: 

1. Опис на представените документи; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);  

3. Оферта за участие в обществена поръчка; 

4. Техническо предложение, съдържащо:  

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител 

на участника;   

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;  

в) декларация за срока на валидност на офертата;  

г) План за охрана на обектите, съобразен с изискванията на Закона за частната охранителна дейност. 

След като разгледа подробно представените от участника документи за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и за доказване на 

техническите изисквания на Възложителя комисията констатира, че те съответстват изцяло по обем 

и съдържание на изискванията на възложителя. 

 

 

ІІІ. Предвид изложеното, Комисията взе единодушно следните решения: 

 



1. Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участниците, като 

2. В съответствие с чл. 67, ал. 2 от ППЗОП Комисията да проведе преговори с всеки от участниците 

поотделно. 

 

 

Председател:       
Владимир Кузманов   п * 

пом. ректор  

 

Членове:               
Десислава Пъкова  п *     Десислава Ганчева   п * 

външен експерт, вписан в Списък по    експерт обществени поръчки 

 чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП под номер ВЕ-879  

в регистъра на АОП 

 

 
* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

№ 2/19.12.2016г. 

 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № 664/19.12.2016г. на Ректора на НАТФИЗ 

„Кръстьо Сарафов” за провеждане на обществена поръчка, възлагана чрез пряко договаряне с 

предмет: „Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо 

Сарафов“. 

 

В изпълнение на Заповед №  664/19.12.2016г. на Ректора на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и на 

основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП на 19.12.2016г. от 13:00 часа се проведе заседание на комисията, в 

следния състав: 

 

Председател:      1. Владимир Кузманов – пом. ректор  

Членове:              2. Десислава Пъкова – външен експерт, вписан в Списък по чл. 229, ал. 1, т. 17 

от ЗОП под номер ВЕ-879 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 

3. Десислава Ганчева – експерт обществени поръчки 

 

На заседанието на комисията присъства Управителя на участника „Асо София“ ООД, подал оферта 

за участие в обществена поръчка, възлагана чрез пряко договаряне с предмет: „Извършване на 

денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов": 
 

1. Георги Календаров – Управител на участника „Асо София“ ООД. 

 

І. Отваряне на Плика „Предлагани ценови параметри“ на участника:  

 

Участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката при следните условия: 

 

1. Общата стойност на договорения предмет на договора за уговорения в чл.2 срок, възлиза на 

150 000,00 лв. /сто и петдесет хиляди лева/  без ДДС или 180 000,00 лв. /сто и осемдесет хиляди лева/ 

с ДДС. 

 

2. Цената на всеки от обектите е както следва: 

Обект №1 Централна сграда на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес гр.София, ул. „Г.С.Раковски” 

№ 108А – 75 000,00 (седемдесет и пет хиляди) лв. без ДДС; 

Обект №2 Учебна сграда „Б” на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”   с адрес гр. София, ул. „Ст.Караджа” 

№ 20 - 75 000,00 (седемдесет и пет хиляди) лв. без ДДС; 

 

 3. Месечната цена на услугите от този договор е 12 500,00 лв. /дванадесет хиляди и петстотин лева/  

без ДДС или 15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/ с ДДС. 

 

4. Месечната цена на всеки от обектите е както следва: 

Обект №1 Централна сграда на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес гр.София, ул. „Г.С.Раковски” 

№ 108А - Месечна цена за обекта 6 250,00 (шест хиляди двеста и петдесет) лв. без ДДС; 

Обект №2 Учебна сграда „Б” на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”   с адрес гр. София, ул. „Ст.Караджа” 

№ 20 - Месечна цена за обекта 6 250,00 (шест хиляди двеста и петдесет) лв.  без ДДС 

 

II. Договаряне с участника: 

 

В съответствие с изискването на чл. 67, ал.2 от ЗОП и с цел изпълнение предмета на поръчката и 

удовлетворяване интересите на Възложителя, комисията пристъпи към договаряне с участника за 

определяне условията на договора, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за 

участие.  

 

 



След проведените преговори между двете страни не се постигнаха договорености. 

 

 

Председател:       
Владимир Кузманов п * 

пом. ректор  

 

Членове:               
Десислава Пъкова   п *     Десислава Ганчева  п * 

външен експерт, вписан в Списък по    експерт обществени поръчки 

 чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП под номер ВЕ-879  

в регистъра на АОП 

 

 

 

Георги Календаров   п * 

Управител на участника „Асо София“ ООД. 

 

 

 

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

№ 2/19.12.2016г. 

 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № 664/19.12.2016г. на Ректора на НАТФИЗ 

„Кръстьо Сарафов” за провеждане на обществена поръчка, възлагана чрез пряко договаряне с 

предмет: „Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо 

Сарафов“. 

 

В изпълнение на Заповед №  664/19.12.2016г. на Ректора на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и на 

основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП на 19.12.2016г. от 13:15 часа се проведе заседание на комисията, в 

следния състав: 

 

Председател:      1. Владимир Кузманов – пом. ректор  

Членове:              2. Десислава Пъкова – външен експерт, вписан в Списък по чл. 229, ал. 1, т. 17 

от ЗОП под номер ВЕ-879 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 

3. Десислава Ганчева – експерт обществени поръчки 

 

На заседанието на комисията присъства Управителя на участника „Мати-2010“ ЕООД, подал оферта 

за участие в обществена поръчка, възлагана чрез пряко договаряне с предмет: „Извършване на 

денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов". 
 

 

І. Отваряне на Плика „Предлагани ценови параметри“ на участника:  

 

Участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката при следните условия: 

 

1. Общата стойност на договорения предмет на договора за уговорения в чл.2 срок, възлиза на  

149 500 лв. /сто четиридесет и девет хиляди и петстотин лева/  без ДДС или 179 400 лв. /сто 

седемдесет и девет хиляди и четиристотин лева/ с ДДС. 

 

2. Цената на всеки от обектите е както следва: 

Обект №1 Централна сграда на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес гр.София, ул. „Г.С.Раковски” 

№ 108А - 74750 (седемдесет и четири хиляди седемстотин и петдесет) лв. без ДДС; 

Обект №2 Учебна сграда „Б” на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”   с адрес гр. София, ул. „Ст.Караджа” 

№ 20 - 74750 (седемдесет и четири хиляди седемстотин и петдесет) лв. без ДДС; 

 

 3. Месечната цена на услугите от този договор е 12 458,33 лв. /дванадесет хиляди четиристотин 

петдесет и осем лева и 33 ст./  без ДДС или 14 949,99 лв. /четиринадесет хиляди деветстотин 

четиридесет и девет лева и 99 ст./ с ДДС. 

 

4. Месечната цена на всеки от обектите е както следва: 

Обект №1 Централна сграда на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес гр.София, ул. „Г.С.Раковски” 

№ 108А - Месечна цена за обекта 6 229,16 (шест хиляди двеста двадесет и девет лева и шестнадесет 

ст.) лв. без ДДС; 

Обект №2 Учебна сграда „Б” на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”   с адрес гр. София, ул. „Ст.Караджа” 

№ 20 - Месечна цена за обекта 6 229,16 (шест хиляди двеста двадесет и девет лева и шестнадесет ст.) 

лв. без ДДС 

 

II. Договаряне с участника: 

В съответствие с изискването на чл. 67, ал.2 от ЗОП и с цел изпълнение предмета на поръчката и 

удовлетворяване интересите на Възложителя, комисията пристъпи към договаряне с участника за 

определяне условията на договора, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за 

участие.  

 



След проведените преговори между двете страни не се постигнаха договорености. 

 

 

Председател:       
Владимир Кузманов  п * 

пом. ректор  

 

Членове:               
Десислава Пъкова  п *     Десислава Ганчева   п * 

външен експерт, вписан в Списък по    експерт обществени поръчки 

 чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП под номер ВЕ-879  

в регистъра на АОП 

 

 

 

 

Стамат Стаматов  п * 

Управител на участника „Мати – 2010“ ЕООД 

 

 

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

№ 2/19.12.2016г. 

 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № 664/19.12.2016г. на Ректора на НАТФИЗ 

„Кръстьо Сарафов” за провеждане на обществена поръчка, възлагана чрез пряко договаряне с 

предмет: „Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо 

Сарафов“. 

 

В изпълнение на Заповед №  664/19.12.2016г. на Ректора на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и на 

основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП на 19.12.2016г. от 13:30 часа се проведе заседание на комисията, в 

следния състав: 

 

Председател:      1. Владимир Кузманов – пом. ректор  

Членове:              2. Десислава Пъкова – външен експерт, вписан в Списък по чл. 229, ал. 1, т. 17 

от ЗОП под номер ВЕ-879 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 

3. Десислава Ганчева – експерт обществени поръчки 

 

На заседанието на комисията присъства Управителя на участника „Секюрити Димитров“ ЕООД, 

подал оферта за участие в обществена поръчка, възлагана чрез пряко договаряне с предмет: 

„Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов": 

 

1. Димитър Димитров – Управител на участника „Секюрити Димитров” ЕООД 

 

 

І. Отваряне на Плика „Предлагани ценови параметри“ на участника:  

 

Участникът е предложил да изпълни предмета на поръчката при следните условия: 

 

1. Общата стойност на договорения предмет на договора за уговорения в чл.2 срок, възлиза на 

148 000 лв. /сто четиридесет и осем хиляди лева/  без ДДС или 177 600 лв. /сто седемдесет и седем 

хиляди и шестстотин лева/ с ДДС. 

2. Цената на всеки от обектите е както следва: 

Обект №1 Централна сграда на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес гр.София, ул. „Г.С.Раковски” 

№ 108А – 74 000 (седемдесет и четири хиляди) лв. без ДДС; 

Обект №2 Учебна сграда „Б” на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”   с адрес гр. София, ул. „Ст.Караджа” 

№ 20 - 74 000 (седемдесет и четири хиляди) лв. без ДДС; 

 

 3. Месечната цена на услугите от този договор е 12 333,33лв. /дванадесет хиляди триста тридесет и 

три лева и 33ст./  без ДДС или 14 800 лв. /четиринадесет хиляди и осемстотин лева/ с ДДС. 

 

4. Месечната цена на всеки от обектите е както следва: 

Обект №1 Централна сграда на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” с адрес гр.София, ул. „Г.С.Раковски” 

№ 108А - Месечна цена за обекта 6 166,67 лв. (шест хиляди сто шестдесет и шест лева и 67 ст.) без 

ДДС; 

Обект №2 Учебна сграда „Б” на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”   с адрес гр. София, ул. „Ст.Караджа” 

№ 20 - Месечна цена за обекта 6 166,67 лв. (шест хиляди сто шестдесет и шест лева и 67 ст.) без ДДС 

 

II. Договаряне с участника: 

 

В съответствие с изискването на чл. 67, ал.2 от ЗОП и с цел изпълнение предмета на поръчката и 

удовлетворяване интересите на Възложителя, комисията пристъпи към договаряне с участника за 

определяне условията на договора, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за 

участие, като се постигнаха следните договорености: 

 



Изискване на 

Възложителя 

Предложение на 

участника 

Договорености 

Общата стойност на 

договорения предмет на 

договора за уговорения в 

чл.2 срок 

 148 000 лв. без ДДС  144 000,00 лв. без ДДС 

Цена на Обект №1 74 000 лв. без ДДС 72 000 лв. без ДДС 

Цена на Обект №2 74 000 лв. без ДДС 72 000 лв. без ДДС 

Месечна цена на услугите 12 333,33 лв. без ДДС 12 000 лв. без ДДС 

Месечна цена на Обект 

№1 

6 166,67 лв. без ДДС 6 000 лв. без ДДС 

Месечна цена на Обект 

№2 

6 166,67 лв. без ДДС 6 000 лв. без ДДС 

 

 

Председател:       
Владимир Кузманов    п * 

пом. ректор  

 

Членове:               
Десислава Пъкова  п *     Десислава Ганчева  п * 

външен експерт, вписан в Списък по    експерт обществени поръчки 

 чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП под номер ВЕ-879  

в регистъра на АОП 

 

 

 

 

Димитър Димитров    п * 

Управител на участника „Секюрити Димитров” ЕООД 

 

 

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 

№ 3/19.12.2016г. 

 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № 664/19.12.2016г. на Ректора на НАТФИЗ 

„Кръстьо Сарафов” за провеждане на обществена поръчка, възлагана чрез пряко договаряне с 

предмет: „Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо 

Сарафов ". 
 

В изпълнение на Заповед №  664/19.12.2016г. на Ректора на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и на 

основание чл. 67, ал. 1 от ППЗОП на 19.12.2016г. от 14:30 часа се проведе заседание на комисията, в 

следния състав: 

 

Председател:      1. Владимир Кузманов – пом. ректор  

Членове:              2. Десислава Пъкова – външен експерт, вписан в Списък по чл. 229, ал. 1, т. 17 

от ЗОП под номер ВЕ-879 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки 

3. Десислава Ганчева – експерт обществени поръчки 

 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

 

 І. Оценка на офертите на участниците: 

 

Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя Комисията пристъпи към оценка на 

офертите по критерий за възлагане на поръчката: икономически най – изгодна оферта при критерии: 

„най-ниска цена“ в съответствие с чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП. 

 

Резултатът от класирането е както следва: 

 

1-во място - „Секюрити Димитров” ЕООД – 144 000 лв. без ДДС 

2-ро място - „Мати-2010“ ЕООД - 149 500 лв. без ДДС 

3-то място - „Асо София“ ООД – 150 000 лв. без ДДС 

 

ІІ. Предвид изложеното, Комисията взе единодушно следните решения: 

 

1. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез пряко договаряне 

с предмет: „Извършване на денонощна охрана на сгради и имущество на НАТФИЗ „Кръстьо 

Сарафов“ да бъде определен участникът „Секюрити Димитров” ЕООД, тъй като същият е предложил 

най – ниска цена за изпълнение. 

 

 

Председател:  
Владимир Кузманов  п * 

пом. ректор  

 

Членове:              
Десислава Пъкова  п *     Десислава Ганчева   п * 

външен експерт, вписан в Списък по    експерт обществени поръчки 

 чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП под номер ВЕ-879  

в регистъра на АОП 

 

 

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД     


