
BG-София:  

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 

І: Възложител 

Публичен 

I.1) Наименование и адрес 

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317 

BG411, Министерство на здравеопазването, пл.Света Неделя № 5, За: Стефка Хлебарова, 

България 1000, София, Тел.: 02 9301350, E-mail: shlebarova@mh.government.bg, Факс: 02 

9301451 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): https://www.mh.government.bg/bg/. 

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izvrshvane-na-vorzhena-i-nevorzhena-

fizicheska-ohr/. 

I.2) Вид на възложителя 

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни 

регионални или местни подразделения 

I.3) Основна дейност 

Здравеопазване 

 

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора 

II.1) Обект на поръчката 

Услуги 

ІI.2) Процедурата е открита с решение 

№: РД-11-316 от 30.10.2017 г.  

ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки 

00080-2017-0019 

ІI.4) Описание на предмета на поръчката 

Обществената поръчка е за извършване на въоръжена и невъоръжена физическа охрана на 

обектите на Министерството на здравеопазването в гр. София и страната за срок от 36 
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месеца, включваща 3 обособени позиции. Обособена позиция № 1 - "Осигуряване на 

въоръжена и невъоръжена физическа охрана на обекти собственост на МЗ на територията 

на гр. София". Обособена позиция № 2 - "Осигуряване на невъоръжена физическа охрана 

на обект собственост на МЗ на територията на гр. Сандански - "Детски балнеосанаториум". 

Обособена позиция № 3 - "Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обект 

собственост на МЗ на територията на гр. Шумен - "Дом за медико-социални грижи". 

 

III: Условия на договора 

ІII.1)  

Номер на договора: РД-11-340 от 05.09.2018 г.  

ІII.2) Договорът е сключен след 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

Поръчката е възложена на обединение 

НЕ 

III.3) Изпълнител по договора 

BG411, Консорциум Стронг - Селект ДЗЗД, ул. Ралевица № 68, България 1404, София, 

Тел.: 02 9896850501, E-mail: strongsglltd@gmail.com, Факс: 02 9896850501 

Изпълнителят е МСП: да  

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители 

НЕ 

ІII.5) Предмет на договора 

„Извършване на въоръжена и невъоръжена физическа охрана на обектите на 

Министерството на здравеопазването в гр. София и страната“, обособена позиция № 1 – 

„Осигуряване на въоръжена и невъоръжена физическа охрана на обекти собственост на МЗ 

на територията на гр. София“ и обособена позиция № 3 – „Осигуряване на невъоръжена 

физическа охрана на обект собственост на МЗ на територията на гр. Шумен – „Дом за 

медико-социални грижи“ 

ІІI.6) Срок на изпълнение 

Срок в месеци 

36 
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ІII.7) Стойност, посочена в договора 

465697.08 BGN без ДДС 

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 

средства от Европейския съюз 

НЕ 

 

IV: Приключване на договора 

договорът е изпълнен 

ІV.1) Дата на приключване 

19.11.2021 г.  

ІV.3) Договорът е изменян 

ДА 

Променено условие: Актуализирана е цената на договора, във връзка с Постановление № 

350/2019 г. на Министерски съвет за определяне размера на минималната работна заплата 

за страната (обн., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г),; Преди промяната: 

1.За предоставяне на услугата по чл. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общата цена в размер на – 465 697.08 (четиристотин шестдесет и пет 

хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и осем стотинки) лева, без ДДС и 558 836.50 

(петстотин петдесет и осем хиляди осемстотин тридесет и шест лева и петдесет стотинки) 

лева с ДДС, наричана по-нататък „цената“ съгласно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по този 

договор чрез периодични плащания – равни месечни вноски, всяка в размер на 12 936.03 

(дванадесет хиляди деветстотин тридесет и шест лева и три стотинки) лева, без ДДС, 

формирани, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по обособените 

позиции/обекти посочени в чл. 1., както следва: За I – ва обособена позиция: Сграда в гр. 

София, пл. „Света Неделя“ № 5 и движимото имущество в нея, собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2 831.60 (две хиляди осемстотин тридесет и един лева и 

шестдесет стотинки) лева, без ДДС; Сграда в гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, в размер 

на 696.26 (шестстотин деветдесет и шест лева и двадесет и шест стотинки) лева, без ДДС; 

Сграда в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 39 и движимото имущество в нея, 

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2 083.41 (две хиляди осемдесет и три лева и 

четиридесет и една стотинки) лева, без ДДС; Обект в гр. София, район „Триадица“, 

местност „Медицинска академия“, кв. 387, незавършено строителство „Научен институт 

по педиатрия“, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2 388.88 (две хиляди триста 

осемдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) лева, без ДДС; Обект в гр. София, 

район „Триадица“, местност „Медицинска академия“, кв. 387, незавършено строителство 

„Научен институт по вътрешни болести“, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2 



388.88 (две хиляди триста осемдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) лева, без 

ДДС. За III– та обособена позиция: Обект в гр. Шумен, „Дом за медико-социални грижи“, 

ул. „Жечко Спиридонов“ № 4, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2 547.16 (две 

хиляди петстотин четиридесет и седем лева и шестнадесет стотинки) лева, без ДДС. 3. При 

подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция 

за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно 13 

970.91 (тринадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева и деветдесет и една стотинки) 

лв. Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. ; След промяната: 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по този договор чрез периодични плащания – равни месечни 

вноски, всяка в размер на 16 780,16 (шестнадесет хиляди седемстотин и осемдесет лева и 

шестнадесет стотинки) лева, без ДДС, формирани, съгласно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по обособените позиции/обекти посочени в чл. 1, както следва: За I – ва 

обособена позиция: Сграда в гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 и движимото имущество в 

нея, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3 693,96 ( три хиляди шестстотин 

деветдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки) лева, без ДДС; Сграда в гр. София, пл. 

„Света Неделя“ № 5, в размер на 915,78 (деветстотин и петнадесет лева и седемдесет и 

осем стотинки) лева, без ДДС; Сграда в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 39 

и движимото имущество в нея, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2 724,26 (две 

хиляди седемстотин двадесет и четири лева и двадесет и шест стотинки) лева, без ДДС; 

Обект в гр. София, район „Триадица“, местност „Медицинска академия“, кв. 387, 

незавършено строителство „Научен институт по педиатрия“, собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3 121,28 (три хиляди, сто двадесет и един лева и двадесет и 

осем стотинки) лева, без ДДС; Обект в гр. София, район „Триадица“, местност 

„Медицинска академия“, кв. 387, незавършено строителство „Научен институт по 

вътрешни болести“, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3 121,28 (три хиляди, сто 

двадесет и един лева и двадесет и осем стотинки) лева, без ДДС; За III– та обособена 

позиция: Обект в гр. Шумен, „Дом за медико-социални грижи“, ул. „Жечко Спиридонов“ 

№ 4, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3 203,60 (три хиляди, двеста и три лева и 

шестдесет стотинки) лева, без ДДС. 3. В съответствие с чл. 10, ал. 2 и ал. 3 от договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да допълни гаранцията за изпълнение на договора със 

стойността от 2 152,51 лв. в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнителното 

споразумение. ; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с ал. 2 от ЗОП, във 

връзка с Постановление № 350/2019 г. на Министерски съвет за определяне размера на 

минималната работна заплата за страната (обн., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 

1.01.2020 г), чл. 40 от Договор № РД-11-340/05.09.2018 г., утвърден Доклад № 26-00-

9/11.02.2020 г. и писмо с вх. № 26-00-9 от 06.01.2020 г., коригирано с писмо с вх. № 26-00-

9 от 29.01.2020 г 

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок 

ДА 

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем 

НЕ 

Изпълнението е 99.99% от предмета на договора 



Причини за частичното изпълнение: Използван е финансовия ресурс заложен по договора 

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора 

537446.77 BGN без ДДС 

ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки 

НЕ 

 

V: Допълнителна информация 

 

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление 

30.11.2021 г.  

 

VII: Възложител 

VII.1)  

Трите имена: Александър Златанов 

VII.2)  

Длъжност: заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД-

01-353 от 17.05.2021 г. 
 


