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І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на денонощна физическа 

невъоръжена и с технически средства охрана на обектите, предоставени за ползване и управление 

на ДП ТСВ и намиращите се в тях имоти, имущества и лица, както и постоянните и временните 

обекти, в които се изпълняват строително-ремонтни дейности. Основната цел на денонощната 

охрана е предотвратяване на не санкционирано проникване, кражби, грабежи повреди и изнасяне 

на активи от охраняваните обекти, осигуряване от външни и вътрешни престъпни посегателства, 

защита на целостта и неприкосновеността на съоръженията, сградите и съхраняваното в тях 

имущество от всякакъв вид, гарантиране сигурността и безопасността в охраняваните обекти, 

осигуряване на електромонтажните и ремонтните райони със сигнално осигурителна техника, 

както и превантивни дейности, свързани с евентуални природни бедствия /пожар, земетресения, 

наводнения и др./ Охраната ще се осъществява посредством лицензирани фирми за извършване на 

охранителна дейност по смисъла на чл. 4 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) и в 

съответствие с приложимото законодателство.  

 

Подлежащи за охрана са следните 15 обекта, с минимален брой постове - по 1 /един/ пост за 

всеки обект, които по поделения и райони се разпределят както следва: 

 

Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ – София 

 

 

- Ремонтно-механизиран район (РМР) - 1 Враждебна;  

- Ремонтно-механизиран район (РМР) - 2 Враждебна;  

- Електро-монтажен район (ЕМР) – Илиянци; 

- Строителен възстановителен район (СВР) – Мездра;  

- Монтажно демонтажна база (МДБ) – Казичене; 

- Бивше поделение – Казичене;  

 

Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ – Пловдив 

 

- Строителен монтажен район (СМР) – Пловдив;  

- Складова база за съхранение на военновременни мощности (СБ за СВВМ) – Калояновец, 

район Кариера – Калояновец.  

 

 

Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ – Варна 

 

- Тунелен район - Лозарево; 

- Строителен възстановителен район (СВР) - Разделна. 

 

Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ – Горна Оряховица 

 

- Механизиран район (МР) – Лясковец; 

- Район за ремонт на железния път (РРЖП) – Лясковец; 

- Бивш строителен район (СР) – Русе, в местност Сръбчето; 

- Бивше поделение 58950 - Горна Оряховица;  

- Бивше Средно сержантско железопътно училище (ССЖПУ) - Горна Оряховица;  
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Оптималната организация на охраната на обектите изисква поръчката да се изпълни с не 

по-малко от определения минимален брой постове и участниците да разполагат с мобилни групи 

за реакция, и денонощен оперативен център за мониторинг на системата за охрана.  

 

Изпълнителят сам определя броя на охранителите и начина на изпълнение на поръчката, 

съобразявайки се със спецификата на всеки конкретен обект, с обективираните в документацията 

изисквания на възложителя  и действащото законодателство в Р България.  

Участниците следва да разполагат с валидна застраховка „Професионална отговорност” с 

лимит на отговорност не по-малко от 500 000. 00 лева 

 

             Прогнозната стойност на поръчката е 1 300 000 лева (без ДДС), за целия период на 

изпълнение на поръчката.  

 
 
 

ІI.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

 

Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ - София 
 

1.Ремонтно-механизиран район (РМР) - 1 Враждебна 
Местонахождение: гр. София, „Летищен комплекс” – 2 с пл.№ 165. 

Граници: Север – Канал; Запад – Ограда БГА; от 1-154, включва координатни точки път. 

Разгърната площ: 12400 кв.м. земя и 6220 кв. м.сгради. 

Описание на имота: В имота се намират 5 броя сгради.  

Вид на имуществото, съхранявано в обекта: ПРТ – машини и съоръжения неизвозен брак. 

За коя част на денонощието е необходима охрана: 24 ч ежедневно. 

Настаняване на личния състав от охраната: в дежурната стая. 

Тип на предоставената комуникация за свръзка – GSM.  

 

2. Ремонтно-механизиран район (РМР) - 2 Враждебна 
Местонахождение: гр. София, „Летищен комплекс” – 2 с пл.№ 165. 

Граници: Север – Канал; Запад – Ограда БГА; от 1-154, включва координатни точки път. 

Разгърната площ: 43400 кв. м. земя и 7705 кв.м. сгради. 

Описание на имота: В имота се намират 14 броя сгради. 

Вид на имуществото, съхранявано в обекта: Техника за съхранение. 

За коя част на денонощието е необходима охрана: 24 ч ежедневно. 

Настаняване на личния състав от охраната: в дежурната стая. 

Тип на предоставената комуникация за свръзка – GSM.  

 

3.Бивш Електромонтажен район (ЕМР) Илиянци 
Местонахождение: гр. София, ул. „Витошко лале” №2. 
Граници: 1369.2031;131;2029;542;656;2030;130;2027. 

Разгърната площ: 9555 кв.м. земя и 2526 кв.м. сгради. 

Описание на имота: В имота се намират 20 броя сгради: Склад „Метално хале”; Хале СТР, склад 

ЕМР София; Умивалня; Щаб; Дървени бараки; Дежурна стая и караул. 

Вид на имуществото, съхранявано в обекта: Склад резервни части първа и втора употреба, 

строителни машини и машини за брак. 

За коя част на денонощието е необходима охрана: 24 ч ежедневно; 

Настаняване на личния състав от охраната: в дежурната стая. 
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Тип на предоставената комуникация за свръзка – GSM.  

  

4.Строителен възстановителен район (СВР) Мездра 
Местонахождение и граници на имота: с. Брусен; Изток земя,; Запад – ЕлС Мездра;Север – г. 

Мездра; Юг- с. Брусен 

Разгърната площ: 2300 кв.м. 

Описание на имота: В имота се намират 7 броя сгради (административна сграда – Мездра, битови 

сгради-Мездра /тип барака/, Кухня-столова – Мездра. 

Вид на имуществото, съхранявано в обекта: Съоръжения, строителен склад и материали. 

За коя част на денонощието е необходима охрана: 24 ч ежедневно; 

Настаняване на личния състав от охраната: в дежурната стая. 

Тип на предоставената комуникация за свръзка – GSM.  

 

5. Монтажно демонтажна база (МДБ) – Казичене 
Местонахождение: с. Казичене, община Панчарево, местност „Плоски могили”. 

Граници на имота: ПИ с идентификатор 35239.6110.192 

Разгърната площ: 42138 кв.м. 

Застроена площ: 1301 кв.м. сгради. 

Сгради и имущества в имота: 

В имота се намират: 

1.Жп вагон обособен като трафопост – 1 бр.; 

2. Автофургони – 2 бр.; 

3. Склад дъсчен – 2 бр.; 

4. Контейнер №5 метален – 1 бр.; 

5. Метален склад – 2 бр.; 

6. Панелна сграда на два етажа – 1 бр.; 

7. Локомотевно хале – метално – 1 бр; 

8. Портални кранове в експлоатация – 3 бр.; 

9. Портален кран без ел. мотор – 1 бр. 

За коя част на денонощието е необходима охрана: 24 ч ежедневно. 

Настаняване на личния състав от охраната: в дежурната стая. 

Тип на предоставената комуникация за свръзка – GSM.  

 

6. Бивше поделение - Казичене 
Местонахождение: с. Казичене, община Панчарево, местност „През Искър”. 

Граници на имота: Имот с идентификатор 35239.6106.2015 

Разгърната площ: 9035 кв.м. земя. 

Застроена площ: 1820 кв.м. 

Сгради и имущества в имота: 

В имота се намират: 

1. Администратевна сграда на два етажга – 1 бр.; 

2. Дежурна стая – 1 бр.; 

3. Клуб – 1бр.; 

4. Лафка – 1 бр.; 

5. Столова и кухня – 1 бр.; 

6. Автофургони – 54 бр.; 

7. Дървени бараки – 2 бр. 

За коя част на денонощието е необходима охрана: 24 ч ежедневно. 

Настаняване на личния състав от охраната: в дежурната стая. 

Тип на предоставената комуникация за свръзка – GSM.  
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Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ - Пловдив 
 

1. Строителен монтажен район (СМР) – Пловдив 
 

Местонахождение: гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев № 32. 

Граници: на север – улица, на запад – бетоновъзел „Рал”, на югоизток – с жп линия Пловдив – 

Бургас. 

Разгърната площ: 63000 кв.м. земя. 

Брой, вид и големина на сградите в обекта: 

В имота се намират 9 броя сгради – административната сграда на Поделение ТСВ – Пловдив, 

общежитие, ремонтна работилница и складове за съхранение на резервни части и имущества, 

КПП, КТП. 

Вид на имуществото, съхранявано в обекта: голяма част от активите на предприятието; в 

автопарковете и коловозното развитие се съхранява наличната АТ, ИТ и ЖПТ. 

 

2. Складова база за съхранение на военновременни мощности (СБ за 

СВВМ) – Калояновец, район Кариера – Калояновец 
 

2. 1. Имот № 1. 

Местонахождение на имота: Землището на с. Калояновец, община Стара Загора, област Стара 

Загора. Имот № 000074. 

Граници на имота: имот № 000042 – канал;  

  землищна граница; 

  имот № 000402 – път ІV кл.;   

  имот № 000047 – др. тер. нестоп.   

Вид и описание на имота: Застроен поземлен имот с площ от 21625 (двадесет и една хиляди 

шестстотин двадесет и пет) кв.м., с начин на трайно ползване: др. тер. нестоп., заедно с 

построените в него сгради. 

Обекти в имота: 

1. Склад № 3, със застроена площ 900 (деветстотин) кв.м., на 1 (един) етаж, сглоб. панели, 

построен 1984 г. 

2. Склад № 4, със застроена площ 900 (деветстотин) кв.м., на 1 (един) етаж, сглоб. панели, 

построен 1984 г. 

3. Склад № 5 – АРЗ, със застроена площ 352 (триста петдесет и два) кв.м., на 1 (един) етаж, сглоб. 

панели, построена 1984 г. 

4. Склад № 6, със застроена площ 450 (четиристотин и петдесет) кв.м., на 1 (един) етаж, масив. 

тухли. 

5. Склад № 7, със застроена площ 960 (деветстотин и шестдесет) кв.м., на 1 (един) етаж, сглоб. 

панели, построен 1986 г. 

6. Склад № 8, със застроена площ 800 (осемстотин) кв.м., на 1 (един) етаж, масив. Тухли, построен 

1986 г. 

7. Рампа с дължина 90 (деветдесет) м., височина 1,1 (един метър и 10 см.) м., на 1 (един) етаж, 

бетон, построена 1984 г. 

8. Мивка с дължина 27 (двадесет и седем) м., на 1 (един) етаж, масив. Бетон, построена 1984 г. 

9. КТП – пазачи, дървена барака, построена 1984 г. 

10. Стара сграда, със застроена площ 45 (четиридесет и пет) кв.м., на 1 (един) етаж, масив. Тухли. 

Имущества в имота и обектите в него: – няма. 
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2.2. Имот № 2. 

Местонахождение на имота: Землището на с. Християново, община Стара Загора, област Стара 

Загора. Имот № 000234. 

Граници на имота: имот № 000170 – канал;  

  имот № 049014 – из. нива – ж.п. кан.;   

  имот  №     – път ІV кл.;   

  имот № 000047 – др. тер. нестоп.;  

   землищна граница. 

 

Вид и описание на имота: Застроен поземлен имот с площ от 5575 (пет хиляди петстотин 

седемдесет и пет) кв.м., с начин на трайно ползване: др. тер. нестоп., заедно с построените в него 

сгради. 

Обекти в имота: 

1. Склад № 1, със застроена площ 900 (деветстотин) кв.м., на 1 (един) етаж, сглоб. Панели, 

построен 1984 г. 

2. Склад № 2, със застроена площ 900 (деветстотин) кв.м., на 1 (един) етаж, сглоб. Панели, 

построен 1984 г. 

Имущества в имота и обектите в него: няма. 

Охрана на Район “Кариера”, имотите и обектите в него: 

За коя част на денонощието е необходима охрана: денонощно. 

Настаняване на личния състав от охраната: в оборудваната стая за охраната. 

 

Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ - Варна 
 

1. Тунелен район Лозарево  
Местонахождение: постът се намира в района на строителната площадка на подобект Тунел № 1 

от обект “Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат –Синдел” в землището на село 

Лозарево на около 3 км североизточно от селото върху отчужден терен до завършването на 

строителството на обекта. 

Граници: от всички страни с гора и храсти. 

Разгърната площ: приблизителна охранявана площ- 6 дка. 

Брой, вид и големина на сградите в обекта: 

 

 

№ Наименование на обекта РЗП в кв.м. Вид на имуществото, 

съхранявано в обекта 

1 КПП 9 Оборудвано – използва се от 

координаторите 

2 Дърводелска работилница 45 Инструменти 

3 Кухня 175 Кухненски инвентар 

4 Склад 300 Вещево имущество 

5 Клуб 54 Вещево имущество 

6 Автопарк 810 Автомобилна техника 

7 Спално помещение 198 Няма 

8 Спално помещение 68 Няма 

9 Склад строителни материали 100 Строителни материали 

10 ГСМ 15 ГСМ 

11 Авторемонтна работилница 330 Оборудване 
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12 Работилница за специално 

оборудване 

150 Оборудване 

13 Трафопост 8 Няма 

14 Арматурен двор 750 Оборудване, материали 

15 Хранилище – фреза 140 Фреза 

16 Стар бетонов възел 400 Оборудван 

17 Нов бетонов възел 80 Оборудван 

18 Бунгало – щаб 180 Канцеларии, документация, 

обзавеждане 

19 Лаборатория 100 Оборудване, инвентар 

20 Бунгала, апартаменти – 5 броя 500 Оборудване за живеене 

21 Миньорски бани и сушилня 150 Оборудване 

 Общо 4562  

 

Настаняване на личния състав от охраната: в помещение с неоходимо оборудване и условия. 

Тип на предоставената комуникация за свръзка:  мобилен телефон. 

 

2. Строителен възстановителен район (СВР) Разделна  

 
Местонахождение: в района на гара Разделна, в имот № 00008 и 00009, собственост на ДП НК 

ЖИ, на 10000 кв.м. площ 

Разгърната площ: приблизителна охранявана площ- 10 дка. 

 

Брой, вид и големина на сградите в обекта: 

 

 

№ Наименование на обекта РЗП в кв.м. Вид на имуществото, 

съхранявано в обекта 

1 КТП – масивна сграда 100 Оборудвано  

2 Барака сглобяема: 

- войнишки клуб; 

- войнишка лавка; 

- войнишка столова; 

- войнишки клуб. 

900 Неизползваема, необорудвана 

3 Барака тип „Берковица” – спални 

помещения 

1000 Неизползваема, необорудвана 

4 Сграда войнишка, умивалня 100 Неизползваема, необорудвана 

5 Сграда войнишка, тоалетна  100 Неизползваема, необорудвана 

6 Сграда склад хранителни 

продукти 

200 Неизползваема, необорудвана 

7 Сграда за ремонт на локомотиви 601 Оборудвана със съоръжения и 

инструменти 

8 Административно – битова сгада 

към сграда за ремонт на 

локомотиви 

323 Оборудвана 

9 ГСМ 200 Неизползваем 

10 Автопарк – закрит навес за 

техника 

100 Неизползваем 
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Настаняване на личния състав от охраната: в помещение с неоходимо оборудване и условия. 

Тип на предоставената комуникация за свръзка:  мобилен телефон. 

 

Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ - Горна Оряховица 
 

1. Механизиран район (МР) Лясковец 
Местонахождение:  гр.Лясковец 5140,  ул. “ Максим Райкович ” № 37. Дежурна стая на МР – гр. 

Лясковец. Районът е разположен в промишлената зона на гр.Лясковец на площ от 35 695 кв.м., 

представляващи три обособени парцела. 

Разгърната застроена площ -3550 кв.м. , в това число застроена същото. 

Граници на имота: 

-На изток с  улица /път / ,свързващ  Д.Оряховица с гр.Лясковец. 

-На запад с  парцел ІІ кв.134 - обработваеми земи. 

-На север с  /улица / пътя за бетоновия център на поделението. 

-На юг с индустриални сгради - парцел ІІ кв.134 на фирма за производство на камини 

„Прити”. 

Брой, вид и големина на сградите в обекта: 

Предназначението на обекта е да се съхранява инженерна и автомобилна техника,строителни 

материали,ГСМ и производство на железобетонни елементи. 

В района има 15 масивни сгради: 

- Хале за производство на железобетонни елементи; ГСМ; Склад; Административна сграда; 

- Баня и умивалня; Дежурна стая; Сграда с канцелария и битово помещение за нач.склада. 

- Сграда на бивше караулно помещение.  

В обекта има и 3 паянтови  / дървени бараки /, една от които се използва за спално 

помещение от работници и един трафопост .  Касово помещение няма. 

Районът  е  добре осветен. Всички външни врати се заключват и запечатват. Парцелът е 

ограден с ограда от бетонни траверси.  

За коя част от денонощието е необходима охрана: Денонощно. 

Настаняване на личния състав от охраната: В оборудваната стая за охраната, на портала. 

 

2. Район за ремонт на железния път (РРЖП) Лясковец  
 
Местонахождение: гр. Лясковец 5140,  квартал 138 - Индустриална зона. 

Района е разположен в промишлената зона на гр.Лясковец на площ от 6022 кв.м. 

Разгърната застроена площ: -2313 кв.м , в това число застроена 1833 кв.м. 

Граници на имота: 

-На изток граничи с  обработваеми земи; 

-На запад - с ж.п.линия Г.Оряховица-Елена; 

-На север - с индустриални сгради в парцел ІІІ кв.138  

-На юг - с парцел 9 кв.138 от градоустройствения план на гр.Лясковец. 

Брой, вид и големина на сградите в обекта: 

Предназначението на обекта е да се извършва ремонт на инженерната и ж.п.техника. 

В обекта се намират 4 масивни сгради: Ремонтно хале, Складово помещение и КТП с дежурна 

стая. 

Районът е ограден с ограда от оградна мрежа и бетонни траверси. Обектът е осветен с осветителни 

тела, разположени на пилони. Има сигнално охранителна система е монтирана в склада, където са 

поставени  датчици, реагиращи при отваряне на вратата  или прозорците и вибрационни такива 

чрез звуков сигнал. 

За коя част от денонощието е необходима охрана: Денонощно. 

Настаняване на личния състав от охраната: - В оборудваната стая за охраната. 
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3. Бивш строителен район (СР) Русе в местност Сръбчето: 
 

Местонахождение: гр.Русе 7000, бул. “Тутракан”№ 90. „Бивш строителен район” гр.Русе. 

Площ: 41790 кв.м. земя. 

Разгърната застроена площ: -7438 кв.м , в това число застроена  3061 кв.м. 

Брой, вид и големина на сградите в обекта: 

Общо  8 бр сгради.  

За коя част от денонощието е необходима охрана: Денонощно. 

Настаняване на личния състав от охраната: - В оборудваната стая за охраната. 

 

 

4. Бивше поделение 58950  - Горна Оряховица 
4.1. Имот № 1. 

Местонахождение на имота: гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико 

Търново, източна промишлена зона, кв. 249, УПИ VІІІ за спец. терен. 

Граници на имота: изток – улица;  

запад – улица;   

север – улица;   

юг     –  ПИ VІ (за ж.п. ареал), кв. 249. 

Вид и описание на имота: Застроен терен в гр. Горна Оряховица (бивше под. 58950), 

съставляващ УПИ VІІІ – за спец. терен, кв. 249 по ПУП на гр. Горна Оряховица, с площ от 97756 

(деветдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и шест) кв.м., с построените в него сгради. 

Обекти в имота: 

1. Сграда № 1 – учебен корпус № 1 с РЗП от 3489,20 (три хиляди четиристотин осемдесет и девет 

цяло и двадесет) кв.м., масивна конструкция, четириетажна, построена 1964 г. 

2. Сграда № 2 – тоалетна с РЗП от 92,30 (деветдесет и две цяло и тридесет) кв.м., масивна 

конструкция, едноетажна, построена 1956 г. 

3. Сграда № 3 – ремонтна работилница с РЗП от 944,30 (деветстотин четиридесет и четири цяло и 

тридесет) кв.м., масивна конструкция, едноетажна, построена 1968 г. 

4. Сграда № 4 – офицерска столова  с РЗП от 279,70 (двеста седемдесет и девет цяло и седемдесет) 

кв.м., полумасивна конструкция, едноетажна, построена 1956 г. 

5. Сграда № 5 – КПП – лавка  с РЗП от 279,50 (двеста седемдесет и девет цяло и петдесет) кв.м., 

масивна конструкция, едноетажна, построена 1967 г. 

6. Сграда № 6 – администр. сграда щаб  с РЗП от 294,00 (двеста деветдесет и четири) кв.м., 

полумасивна конструкция, едноетажна, построена 1956 г. 

7. Сграда № 7 – спален корпус № 1   с РЗП от 4272,60 (четири хиляди двеста седемдесет и две цяло 

и шестдесет) кв.м., масивна конструкция, триетажна, построена 1969 г. 

8. Сграда № 8 – артелна с РЗП от 1424,20 (хиляда четиристотин двадесет и четири цяло и 

двадесет) кв.м., масивна конструкция, едноетажна, построена 1969 г. 

9. Сграда № 9 – войнишка лавка с РЗП от 74,30 (седемдесет и четири цяло и тридесет) кв.м., 

масивна конструкция, едноетажна, построена 1969 г. 

10. Сграда № 10 – вещеви склад с РЗП от 163,90 (сто шестдесет и три цяло и деветдесет) кв.м., 

полумасивна конструкция, едноетажна, построена 1956 г. 

11. Сграда № 11 – караулно с РЗП от 89,80 (осемдесет и девет цяло и осемдесет) кв.м., масивна 

конструкция, едноетажна, построена 1961 г. 

12. Сграда № 12 – работнически складове с РЗП от 115,50 (сто и петнадесет цяло и петдесет) кв.м., 

полумасивна конструкция, едноетажна, построена 1960 г. 

13. Сграда № 13 – гаражи с РЗП от 707,70 (седемстотин и седем цяло и седемдесет) кв.м., 

полумасивна конструкция, едноетажна, построена 1946 г. 
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14. Сграда № 14 – навес - сглоб. склад с РЗП от 743,70 (седемстотин четиридесет и три цяло и 

седемдесет) кв.м., полумасивна конструкция, едноетажна, построена 1969 г. 

15. Сграда № 15 – лечебница и щаб с РЗП от 1110,30 (хиляда сто и десет цяло и сто) кв.м., масивна 

конструкция, триетажна, построена 1969 г. 

16. Сграда № 16 – котелно помещение с РЗП от 28,80 (двадесет и осем цяло и осемдесет) кв.м., 

масивна конструкция, едноетажна, построена 1969 г. 

17. Сграда № 17 – стрелбище (огневи полигон) с РЗП от 224,00 (двеста двадесет и четири) кв.м., 

панелна конструкция, едноетажна, построена 1971 г. 

18. Сграда № 18 – спален корпус с РЗП от 3419,10 (три хиляди четиристотин и деветнадесет цяло и 

десет) кв.м., полумасивна конструкция, триетажна, построена 1954 г. 

19. Сграда № 19 – войнишки клуб с РЗП от 292,40 (двеста девет десет и две цяло и четиридесет) 

кв.м., полумасивна конструкция, едноетажна, построена 1971 г. 

20. Сграда № 20 – бензиностанция с РЗП от 40,90 (четиридесет цяло и деветдесет) кв.м., масивна 

конструкция, едноетажна, построена 1968 г. 

21. Сграда № 21 – трафопост с РЗП от 27,00 (двадесет и седем) кв.м., масивна конструкция, 

едноетажна, построена 1968 г. 

22. Сграда № 22 – кланица с РЗП от 77,20 (седемдесет и седем цяло и двадесет) кв.м., масивна 

конструкция, едноетажна, построена 1970 г. 

23. Сграда № 23 – КТП – ут. комплекс с РЗП от 39,20 (тридесет и девет цяло и двадесет) кв.м., 

масивна конструкция, едноетажна, построена 1968 г. 

24. Сграда № 24 – склад авточасти с РЗП от 251,70 (двеста петдесет и едно цяло и седемдесет) 

кв.м., масивна конструкция, едноетажна, построена 1970 г. 

25. Сграда № 25 – учебно техн. комплекс с РЗП от 739,20 (седемстотин тридесет и девет цяло и 

двадесет) кв.м., масивна конструкция, едноетажна, построена 1970 г. 

26. Сграда № 26 – навес с РЗП от 298,50 (двеста деветдесет и осем цяло и петдесет) кв.м., паянтова 

конструкция, едноетажна, построена 1950 г. 

27. Сграда № 27 – склад № 2 с РЗП от 299,80 (двеста деветдесет и девет цяло и осемдесет) кв.м., 

масивна конструкция, едноетажна, построена 1950 г. 

28. Сграда № 28 – склад № 1 с РЗП от 312,50 (триста и дванадесет цяло и петдесет) кв.м., масивна 

конструкция, едноетажна, построена 1950 г. 

29. Сграда № 29 – стоп. сграда към УТК с РЗП от 33,40 (тридесет и три цяло и четиридесет) кв.м., 

масивна конструкция, едноетажна, построена 1970 г. 

30. Сграда № 30 – барака за съблекалня стадион с РЗП от 157,30 (сто петдесет и седем цяло и 

тридесет) кв.м., паянтова конструкция, едноетажна, построена 1960 г. 

31. Сграда № 31 – КТП запад с РЗП от 9,60 ( девет цяло и шестдесет) кв.м., масивна конструкция, 

едноетажна, построена 1960 г. 

32. Сграда № 32 – тоалетна с РЗП от 3,60 (три цяло и шестдесет) кв.м., масивна конструкция, 

едноетажна, построена 1970 г. 

33. Сграда № 33 – битовка с РЗП от 15,10 (петнадесет цяло и десет) кв.м., полумасивна 

конструкция, едноетажна, построена 1970 г. 

34. Сграда № 34 – държавна с РЗП от 5,70 (пет цяло и седемдесет) кв.м., паянтова конструкция, 

едноетажна, построена 1960 г. 

Имущества в имота и обектите в него: – по допълнителен опис, съгласуван с Поделение ТСВ – 

Горна Оряховица. 

 

4.2. Имот № 2. 

Местонахождение на имота: гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико 

Търново, източна промишлена зона, кв. 249, УПИ V за спец. терен. 

Граници на имота: изток – улична мрежа, УПИ VІ – за ж.п. ареал кв. 249;  

  запад – улична мрежа;   
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  север – УПИ VІ (за ж.п. ареал), кв. 249;   

  юг      – спец. терен, кв. 249. 

Вид и описание на имота: Застроен терен в гр. Горна Оряховица (бивше под. 58950), 

съставляващ УПИ V – за спец. терен, кв. 249 по ПУП на гр. Горна Оряховица, с площ от 36821 

(тридесет и шест хиляди осемстотин двадесет и един) кв.м., с построените в него сгради. 

Обекти в имота: 

1. Сграда № 1 – гаражи за автомобили със застроена площ от 902,30 (деветстотин и две цяло и 

тридесет) кв.м., масивна конструкция, едноетажна, построена 1946 г. 

2. Сграда № 2 – гаражи със застроена площ от 349,60 (триста четиридесет и девет цяло и 

шестдесет) кв.м., масивна конструкция, едноетажна, построена 1968 г. 

3. Сграда № 3 – КТП – запад № 2 със застроена площ от 44,10 (четиридесет и четири цяло и десет) 

кв.м., масивна конструкция, едноетажна, построена 1960 г. 

4. Сграда № 4 – склад № 4 със застроена площ от 1325,00 (хиляда триста двадесет и пет) кв.м., 

масивна конструкция, едноетажна, построена 1966 г. 

5. Сграда № 5 – КТП – проверка влакове със застроена площ от 8,10 (осем цяло и десет) кв.м., 

масивна конструкция, едноетажна, построена 1968 г. 

6. Сграда № 6 – КТП – помпена миене на коли със застроена площ от 9,30 (девет цяло и тридесет) 

кв.м., полумасивна конструкция, едноетажна, построена 1960 г. 

7. Сграда № 7 – гаражи със застроена площ от 108,10 (сто и осем цяло и десет) кв.м., полумасивна 

конструкция, едноетажна, построена 1966 г. 

Имущества в имота и обектите в него: – по допълнителен опис, съгласуван с Поделение ТСВ – 

Горна Оряховица. 

 

4.3. Имот № 3. 

Местонахождение на имота: гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико 

Търново, източна промишлена зона, кв. 249, УПИ VІІ за спец. терен. 

Граници на имота: изток – улична мрежа;  

  запад – УПИ VІІІ и  УПИ VІ, кв. 249;   

  север – специален терен;   

  юг     – УПИ V,  кв. 249 и фуражен завод. 

Вид и описание на имота: Застроен терен в гр. Горна Оряховица (бивше под. 58950), 

съставляващ УПИ VІІ – за спец. терен, кв. 249 по ПУП на гр. Горна Оряховица, с площ от 15681 

(петнадесет хиляди шестстотин осемдесет и един) кв.м., с построените в него сгради. 

Обекти в имота: 

1. Сграда № 1 – свинарник със застроена площ от 355,20 (триста петдесет и пет цяло и двадесет) 

кв.м., полумасивна конструкция, едноетажна, построена 1970 г. 

2. Сграда № 2 – гаражи – 5 със застроена площ от 734,90 (седемстотин тридесет и четири цяло и 

деветдесет) кв.м., масивна конструкция, едноетажна, построена 1946 г. 

3. Сграда № 3 – свинарник № 1 със застроена площ от 171,50 (сто седемдесет и едно цяло и 

петдесет) кв.м., полумасивна конструкция, едноетажна, построена 1970 г. 

4. Сграда № 4 – свинарник № 2 със застроена площ от 110,60 (сто и десет цяло и шестдесет) кв.м., 

полумасивна конструкция, едноетажна, построена 1970 г. 

5. Сграда № 5 – свинарник № 3 със застроена площ от 181,00 (сто осемдесет и един) кв.м., 

полумасивна конструкция, едноетажна, построена 1970 г. 

6. Сграда № 6 – КТП – изток караулно със застроена площ от 71,50 (седемдесет и едно цяло и 

петдесет) кв.м., масивна конструкция, едноетажна, построена 1970 г. 

7. Сграда № 7 – помощна сграда със застроена площ от 6,90 (шест цяло и деветдесет) кв.м., 

полумасивна конструкция, едноетажна, построена 1970 г. 

Имущества в имота и обектите в него: – по допълнителен опис, съгласуван с Поделение ТСВ – 

Горна Оряховица. 
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Районът е ограден с бетонови траверси и оградна мрежа.  

За коя част на денонощието е необходима охрана: денонощно. 

Настаняване на личния състав от охраната: в оборудваната стая за охраната. 

 

 

5. Бивше Средно сержанстко железопътно училище (ССЖПУ) Горна 

Оряховица (един имот). 
 

Местонахождение на имота: гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико 

Търново, източна промишлена зона, кв. 249, УПИ І – 6016, 6019 

Граници на имота: изток – УПИ ІV 3254, кв. 249; 

  запад – УПИ ІІІ 6018, кв. 249;   

  север – улица;   

  юг     – УПИ ІІІ 6018, кв. 249. 

Вид и описание на имота: Застроен терен в гр. Горна Оряховица (бивше сержантско училище), 

съставляващ УПИ І – 6016, 6019, кв. 249 по ПУП на гр. Горна Оряховица, с площ от 62262 

(шестдесет и две хиляди двеста шестдесет и два) кв.м., с построените в него сгради. 

Обекти в имота: 

1. Сграда № 1 – КПП със застроена площ от 60,90 (шестдесет цяло и деветдесет) кв.м., масивна 

конструкция, едноетажна, построена 1974 г. 

2. Сграда № 2 – спортна зала със застроена площ от 904,60 (деветстотин и четири цяло и 

шестдесет) кв.м., панелна конструкция, едноетажна, построена 1983 г. 

3. Сграда № 3 – сграда на тила със застроена площ от 590,80 (петстотин и деветдесет цяло и 

осемдесет) кв.м., полумасивна конструкция, едноетажна, построена 1941 г. 

4. Сграда № 4 – банно – перален комбинат със застроена площ от 723,60 (седемстотин двадесет и 

три цяло и шестдесет) кв.м., масивна конструкция, двуетажна, построена 1989 г. 

5. Сграда № 5 – щаб със застроена площ от 593,20 (петстотин деветдесет и три цяло и двадесет) 

кв.м., полумасивна конструкция, двуетажна, построена 1941 г. 

6. Сграда № 6 – трафопост със застроена площ от 67,10 (шестдесет и седем цяло и десет) кв.м., 

масивна конструкция, едноетажна, построена 1989 г. 

7. Сграда № 7 – търговски комплекс със застроена площ от 862,40 (осемстотин и шестдесет и две 

цяло и четиридесет) кв.м., масивна конструкция, двуетажна, построена 1974 г. 

8. Сграда № 8 – КТП със застроена площ от 232,80 (двеста тридесет и две цяло и осемдесет) кв.м., 

полумасивна конструкция, едноетажна, построена 1974 г. 

9. Сграда № 9 – спален корпус със застроена площ от 4050,00 (четири хиляди и петдесет) кв.м., 

полумасивна конструкция, триетажна, построена 1941 г. 

10. Сграда № 10 – учебен корпус № 1 със застроена площ от 6577,50 (шест хиляди петстотин 

седемдесет и седем цяло и петдесет) кв.м., масивна конструкция, пететажна, построена 1972 г. 

11. Сграда № 11 – учебен корпус № 2 със застроена площ от 562,80 (петстотин шестдесет и две 

цяло и осемдесет) кв.м., масивна конструкция, едноетажна, построена 1982 г. 

12. Сграда № 12 – караулно помещение със застроена площ от 118,60 (сто и осемнадесет цяло и 

шестдесет) кв.м., масивна конструкция, едноетажна, построена 1972 г. 

13. Сграда № 13 – медицинска служба със застроена площ от 235,60 (двеста тридесет и пет цяло и 

шестдесет) кв.м., масивна конструкция, едноетажна, построена 1965 г. 

14. Сграда № 14 – КТП със застроена площ от 57,40 (петдесет и седем цяло и четиридесет) кв.м., 

масивна конструкция, едноетажна, построена 1981 г. 

15. Сграда № 15 – гориво зарядна станция със застроена площ от 36,60 (тридесет и шест цяло и 

шестдесет) кв.м., масивна конструкция, едноетажна, построена 1981 г. 

16. Сграда № 16 – гаражни клетки със застроена площ от 895,70 (осемстотин деветдесет и пет цяло 

и седемдесет) кв.м., масивна конструкция, едноетажна, построена 1981 г. 
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17. Сграда № 17 – метален навес (стрелбище) със застроена площ от 57,80 (петдесет и седем цяло 

и осемдесет) кв.м., паянтова конструкция, едноетажна, построена 1971 г. 

18. Сграда № 18 – кабинети със застроена площ от 615,00 (шестстотин и петнадесет) кв.м., 

масивна конструкция, едноетажна, построена 1971 г. 

19. Сграда № 19 – спален корпус № 2 със застроена площ от 5013 (пет хиляди и тринадесет) кв.м., 

масивна конструкция, триетажна, построена 1941 г. 

20. Сграда № 20 – учебно техническа работилница със застроена площ от 805,30 (осемстотин и пет 

цяло и тридесет) кв.м., масивна конструкция, едноетажна, построена 1981 г. 

21. Сграда № 21 – умивални и тоалетни със застроена площ от 136,80 (сто тридесет и шест цяло и 

осемдесет) кв.м., полумасивна конструкция, едноетажна, построена 1941 г. 

Имущества в имота и обектите в него: – по допълнителен опис, съгласуван с Поделение ТСВ – 

Горна Оряховица. 

Районът е ограден с ограда.  

За коя част на денонощието е необходима охрана: денонощно. 

Настаняване на личния състав от охраната: в оборудваната стая за охраната, на портала. 

 

 

Срок на изпълнение на поръчката – 24 месеца, считано от датата на сключване на 

договора. 
Окомплектоване на услугата 

Изпълнителят окомплектова услугите с документи, съобразно с изискванията на ЗЧОД и 

възложителя. 
  Място на изпълнение на поръчката: На територията на Р България, в горепосочените 

райони. 

 
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1.Изисквания към личното състояние на кандидатите и участниците 
1.1.Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и 

всяко друго образувание, вписани в Търговския регистър и притежаващи лиценз по смисъла на чл. 

4 и следващите от ЗЧОД, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени, за които не са налице 

обстоятелствата по чл.54, ал.1 т. 1 – 7, във вр. с чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 57, ал. 3 от ЗОП и чл. 40, 

ал. 1 – 3 от ППЗОП или по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, и които 

отговарят на обявените  условия на възложителя по настоящата поръчка.  

1.2. Когато участникът е обединение (консорциум), което не е юридическо лице, 

съдружниците в обединението трябва да имат заверено/и с надпис „Вярно с оригинала” копие/я от 

документ/и за учредяване на обединението, от който да е видно: 

- правното основание за създаване на обединението; 

- правата и задълженията на участниците в обединението, във връзка с конкретната 

обществена поръчка; 

- разпределението на отговорността между членовете на обединението във връзка с 

конкретната обществена поръчка; 

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с конкретната 

обществена поръчка. 

1.2.1. Документът/ите по т. 1.2. трябва да съдържа/т клаузи, които гарантират, че: 

а) съставът на обединението (консорциум) няма да се променя след подаването на офертата 

и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение 

на поръчката; 
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б) срокът на обединението (консорциум) е не по-кратък от срока на окончателното 

изпълнение на обществената поръчка;  

в) всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото изпълнение на 

обществената поръчка; 

г) всеки член на обединението, независимо дали е физическо или юридическо лице, участва 

в обществената поръчка само в това обединение. 

1.2.2. В документът/ите по т. 1.2. участниците в обединението трябва да определят и 

посочат лице/а, /партньор/ което ще представлява обединението (консорциум) пред възложителя, 

и ще отговоря за оперативното управление при изпълнение на обществената поръчка.  

  1.3. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП, има право да  представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл.56, от 

ЗОП, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.  

 1.4. Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице 

основанията по чл. 54, ал.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата и не е  

представил доказателства че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно 

чл.56 от ЗОП.  

2.Критерии за подбор  

Кандидатите и участниците в процедурата задължително следва да отговарят на следните 

критерии за подбор: 

2.1.Годност /Правоспособност/ за упражняване на професионална дейност. 

Участниците, трябва да бъдат вписани в списъка на лицензираните лица по ЗЧОД или за 

тях да е налице вписване на удостоверяването по чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЧОД. Лицензът или 

вписването следва да бъдат за територията на цялата страна или поне за областите, в които се 

намират недвижимите имоти, подлежащи на охрана. 

2.2. Икономическо и финансово състояние 

Участниците трябва да разполагат с валидна за целия срок на договора застраховка 

„Професионална отговорност“ с агрегатен лимит не по-малко от 500 000, 00 лв. 

 

2.3. Технически и професионални способности 

Участниците следва да отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно чл.63, ал.1, 

т.1,б.”б”, т. 5, 8 и 10 от ЗОП.  

  2.3.1. Да имат изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на 

поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.  

Забележка: Под «сходен» предмет с предмета на поръчката се разбира изпълнени 

дейности по охрана на обекти и имущество, с охранявана площ, сгради съоръжения и материали 

в параметри, близки до посочените  в техническите спецификации.  

            2.3.2. Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с професионална 

компетентност съгласно изискванията на чл. 28 от ЗЧОД, който отговаря на изискванията на чл. 29 

от ЗЧОД /служителите да имат лична идентификационна карта със снимка и униформено облекло 

с отличителни знаци/.  

 2.3.3. Да има внедрена Система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 

9001:2008 или еквивалентен, с валиден към датата на представяне на офертата сертификат, 

издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти 

от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по 

акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 

Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на 

органи за оценяване на съответствието, с обхват, включващ предмета на обществената поръчка. 

Сертификатът следва да се поддържа валиден за целия срок на договора. 
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2.3.4. Да разполага със собствени или наети инструменти, съоръжения и техническо 

оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както следва: 

 транспортни средства /автопатрули/, отговарящи на изискванията на ЗЧОД, с които 

ще се изпълнява поръчката на територията на страната; 

 надеждни средства за връзка с включените в охраната транспортни средства, 

технически средства и съоръжения и с охранителите на обекти, както и за 

осъществяване на контрол върху тях /GPS, GPRS, радиостанции и др./; 

 изграден денонощен оперативен център за мониторинг на системи за охрана; 

 друго техническо оборудване и съоръжения, посочено от участника /белезници, 

каучукови/пластмасови палки и др./. 

3. Деклариране на личното състояние и съответствие с критериите за подбор 

3.1. Участниците декларират липсата на основания за отстраняване от процедурата и 

съответствието с критериите за подбор поставени от Възложителя, като представят ЕЕДОП, в 

който се посочва коректно съответната информация, изискана от Възложителя, и задължително се 

посочват националните бази данни /публичните регистри/, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

 Всеки участник следва да попълни изчерпателно част IV от ЕЕДОП „Критерии за подбор”, 

като попълването само на раздел „Общо указание за всички критерии за подбор” не е приложимо. 

3.2. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, 

всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните 

данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от 

лицата. Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за 

подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява 

съответния стопански субект. 

3.3. В случай, че участник е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 

съответствието с критериите за подбор или че, ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица 

се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията, изискана по т.3.1 от настоящия раздел.  

 
***При поискване от Възложителя, участниците са длъжни по всяко време да 

представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 

посочена в ЕЕДОП с оглед законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

 Стандартен образец на ЕЕДОП може да изтеглите от интернет страницата на АОП на 

електронен адрес: 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1752276&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 
*** За улеснение на участниците ЕЕДОП е публикуван на профила на купувача на ДП ТСВ 

на адрес: http://www.tsv-bg.com/opcms/opencms/ menu/bg/buyerprofile/, откъдето също може да бъде 

изтеглен. 
 
ІV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ И ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ 

В ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. Общи указания 

1.1. Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да подготвят 

своята оферта в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

правилника за неговото прилагане /ППЗОП/, както и съобразно с обявените от Възложителя 

условия по настоящата документация. Представянето на оферта задължава участника да извърши 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1752276&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.tsv-bg.com/opcms/opencms/%20menu/bg/buyerprofile/
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оглед на обектите /за което попълва декларация по образец-приложение № 8 от документацията/, 

както и да приеме напълно всички условия и изисквания на Възложителя, посочени в обявлението 

и документацията. 

1.2. До изтичане на срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или да оттегли офертата си. 

1.3. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 

подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

1.4. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение.  

1.5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

1.6. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 

обявените от Възложителя в обявлението и документацията, води до отстраняване на участника в 

процедурата. 

1.7. Не се допуска представянето на варианти в офертата. 

1.8. Срок на валидност на офертата: не по – малко от 120 дни. 

 
2. Представяне на документите, свързани с участието в процедурата 

2.1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка с надпис: Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена и с технически 

средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ” за срок от 2 

/две/ години. 

Върху запечатаната непрозрачна опаковка с документите/офертата задължително се посочват 

наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо,адрес за корреспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. 

2.2. Офертата се подава от участника или упълномощен от него представител – лично или 

чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: ДП 

„Транспортно строителство и възстановяване” гр. София 1271, ж.к. Илиянци, ул. “Кирил Благоев” 

№ 14, служба “Деловодство”, всеки работен ден от 9,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 часа до 21.11. 

2016 г. включително.  

2.3. При получаване на офертата от Възложителя, върху опаковката се отбелязват поредният 

номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за 

което на приносителя се издава документ. 

2.4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са в незапечатана 

опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. 

2.5. Ако към момента на изтичане на срока за получаване на оферти по т. 2.2. пред мястото, 

определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, същите се включват в списък подписан 

от представител на Възложителя и от присъстващите лица, като офертите им се завеждат в 

регистъра на Възложителя. Възложителят не допуска приемане на оферти за участие от лица, 

които не са включени в списъка. 

2.6. За получените оферти се съставя протокол, който се предава на председателя на 

назначената от Възложителя комисия в съответствие с чл. 48, ал.6 от ППЗОП. Протоколът се 

подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. 

 
3. Съдържание на офертата-документи, свързани с участието в процедурата 

Запечатаната непрозрачна опаковка задължително съдържа следните документи: 

3.1. Опис на представените документи;  
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3.2. Документи за деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор, 

съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП и чл.39, ал.2, т.2 от ППЗОП - Единен европейски документ за 

обществени поръчки /ЕЕДОП/, по образец в съответствие с изискванията на ЗОП и Възложителя, 

съдържащ следната информация:  

- информацията във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП; 

- информацията във връзка с мерките за надеждност по чл. 56, ал. 1, т. 1-3 от ЗОП, когато е 

приложимо и в случай че не е налице обстоятелството по чл. 56, ал. 5 от ЗОП; 

- информацията във връзка с обстоятелството по чл. 60, ал. 1 от ЗОП; 

- информация във връзка с изискванията по 61, ал.1, т.2, чл. 63, ал. 1 ,т.1,б.”б”, т. 5, 8 и 10 

от ЗОП, във връзка с обстоятелствата по чл.62, ал.1, т. 2,чл. 64, ал. 1, т. 2, т. 6, т. 9 и ал.3 и ал. 4 

от ЗОП ;  

- информация във връзка с използването на капацитета на трети лица и/или 

подизпълнители /чл. 65 и чл. 66 от ЗОП/. 

3.3. Документи за доказване предприетите мерки за надеждност, съгласно чл. 56, ал.1 от 

ЗОП, когато е приложимо. 

3.3.1.Участник за когото са налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и преди 

подаването на офертата за участие, той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от 

ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Участниците задължително прилагат доказателства, като 

представят съответните документи, съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП. 

3.3.2. Кандидат или участник, който е с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от 

правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва 

предвидената в ал. 1 възможност за времето, определено в присъдата или акта. 

3.3.3. Кандидатите и участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен 

срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП.  

3.4. За участниците - обединения, които не са юридически лица, когато е приложимо - копие 

от документ /договор/, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, 

както и следната информация във връзка с обществена поръчка: 

-  правата и задълженията на участниците в обединението; 

-  разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

-  Документът/ите по т. 3.4. трябва да съдържа/т клаузи, които гарантират, че: 

а) съставът на обединението (консорциум) няма да се променя след подаването на офертата 

и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение 

на поръчката; 

б) срокът на обединението (консорциум) е не по-кратък от срока на окончателното 

изпълнение на обществената поръчка;  

в) всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото изпълнение на 

обществената поръчка; 

г) всеки член на обединението, независимо дали е физическо или юридическо лице, участва 

в обществената поръчка само в това обединение. 

- В документът/ите по т. 3.4. участниците в обединението трябва да определят и посочат 

лице/а, /партньор/ което ще представлява обединението (консорциум) пред възложителя, и ще 

отговоря за оперативното управление при изпълнение на обществената поръчка.  

3.5. Участниците в процедурата, в съответствие с разпоредбите на чл. 3, т. 8, чл.4 и чл. 5, ал. 

1, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, подписват декларация по образец - Приложение № 7 от 

документацията. 

3.6. За доказване на икономическото и финансовото си състояние, участниците представят 

валидна за  целия срок на договора застраховка „Професионална отговорност“ с агрегатен 

лимит не по-малко от 500 000, 00 лв. 
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3.7. За доказване на техническите и професионалните способности, участниците 

представят документи и доказателства, съгласно чл.64, ал.1 от ЗОП: 

3.7.1. Участниците представят доказателствата/удостоверения от получателите за 

извършените доставки, съответстващи с посочените в списъка в ЕЕДОП, с информация за 

стойностите, началната и крайната дата за изпълнението им, или посочват в ЕЕДОП публичните 

регистри, където изисканата информация може да бъде намерена.  

Списък на изпълнените дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на 

поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, включва  

посочени стойностите, началните и крайните дати и получателите, заедно с доказателства за 

извършените услуги.  

Забележка: Под «сходен» предмет с предмета на поръчката се разбира изпълнени 

дейности по охрана на обекти и имущество, с охранявана площ, сгради съоръжения и материали 

в параметри, близки до посочените  в техническите спецификации.  

3.7.2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт EN 

ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват на сертификата, включващ дейности от предмета на 

поръчката – заверено от участника копие, или посочват в ЕЕДОП публичните регистри, където 

изисканата информация може да бъде намерена.  

3.8. Техническо предложение 

3.8.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника. 

3.8.2. Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с Техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя/Приложение № 1-по образец/. 

3.8.3. Документи по чл.39, ал.3, т.1, буква „ж” от ППЗОП-планове за охрана за всеки обект в 

съответствие с Техническата спецификация; 

3.8.4.Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „г”от ППЗОП, за срок на валидност на офертата – 

Приложение № 3 

3.8.5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „в” от ППЗОП, за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, по образец – Приложение № 2 

3.8.6. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д” от ППЗОП – Приложение № 6 

3.9. Ценово предложение по образец  - Приложение № 4, поставено в отделен запечатан плик 

с надпис: „Предлагани ценови параметри”.  

3.9.1.Предлаганата цена се представя без ДДС, с включени всички разходи в цената. 

Предлаганата обща цена се разпределя по поделения, съобразно Приложение № 4 от 

документацията. 

3.9.2. Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква 

информация относно  предлаганата цена. 

3.9.3. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън 

плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), 

както и такива чието ценово предложение надвишава обявената прогнозна стойност на поръчката 

ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Ще бъдат отстранени и участници, в чиито оферти: 

-  сбора от стойността на охраната на обектите по поделения не е равен  на предложената 

общата стойност; 

-  както и при несъответствие на сбора от времето, необходимо за пристигане на автопатрул 

до всеки от обектите, разделено на броя на охраняваните обекти, с посоченото осреднено време за 

пристигене на автопатрул до охраняваните обекти. 

3.10. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединния, офертата се подава на български език. Офертата и всички изискуеми документи 

от Възложителя се представят на български език, а тези, които са на чужд език се представят и в 

превод.  
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 3.11. При участие на обединения, които на се юридически лица документите по т. 3.7. се 

представят от представляващия обединението участник, а не от всяко лице, включено в него с 

изключението на документа по т.3.2.  

3.12. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 

които кандидатът или участникът се позовават на техния капацитет и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата.За всеки от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, 

като в него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 

националните база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните 

органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация.  

3.13. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не са налице основания за отстраняване от 

процедурата. За всеки от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, като в него се предоставя 

съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните база данни, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация. 

3.14. В случай, че документите в офертата не са подписани от лицето законен представител 

на участника, се представя заверено пълномощно (в оригинал или заверено копие)  на български 

език от представляващия участника за упълномощаване на лицето, подписало офертата и 

придружаващите я документи. За чуждестранните лица пълномощното трябва да бъде преведено 

на български език. 

3.15. Всички документи в офертите на участниците да са с дата на издаване, предшестваща 

подаването им и да са в срок на тяхната валидност, ако такава е изрично записана в тях. 

Документите следва да са в оригинал или заверени от участника копия (когато са ксерокопия с 

гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи участника).  

         4. Участници, които не окомплектоват своите оферти в съответствие с предварително 

обявените условия на Възложителя или са представили документи, неотговарящи изцяло на 

условията по предходната т. 3 след изтичане на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата. 

 
V. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И  МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
1. Оценяването на офертите на участниците ще се извърши въз основа на икономически 

най-изгодна оферта, по критерий оптимално съотношение качество/цена, с оглед следните 

показатели:   

 

 1.1. Предлагана цена (обща стойност на поръчката) К1 – с относителна тежест в 

комплексната оценка 60 точки, по следната формула: 

 

К1=(Цмин/Цi)х60, 

където Цмин е най-ниската предложена цена, а Цi – предложената цена от съответния участник. 

Офертата с най-ниска предложена цена получава 60 точки.  

 

 1.2. Осреднено време за пристигане на автопатрул до обектите /в минути – цяло число, 

различно от нула/, но не по-вече от 30 минути  К2 – с относителна тежест в комплексната оценка 

20 точки, по следната формула:  

К2 = (Вmin/Вi)х20, 
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където Вmin е най-краткото осреднено време за пристигане на автопатрул до обектите, а Вi - i-тото 

предложено осреднено време за пристигане на автопатрул до обектите. Офертата с предложено 

най-малко осреднено време за пристигане на автопатрул  до всички обекти /в минути – цяло 

число/ получава 20 точки.  

 Възложителят изисква в офертата да се посочи времето за пристигане на автопатрул до 

всеки един от охраняваните обекти и изчисленото осреднено време за достигане на всички обекти, 

като всяко посочено време за пристигане на автопатрул до даден обект да бъде обвързано с 

местоположението на автопатрула спрямо обекта и начина, по който автопатрула получава 

сигнала за реакция. В случай, че осредненото време не съставлява цяло число, то се закръгля към 

по-високата стойност. 

 1.3. Планове за физическа денонощна невъоръжена охрана на всеки обект, съгласно 

Техническата спецификация (К3) - с относителна тежест в комплексната оценка 20 точки. 

Критерий за оценка на К3 (посочените критерии не са изчерпателни, участникът може да предлага 

и други, за които ще бъде оценен в рамките на посочените по-долу оценки): 

- Описание и особености на охраняваните обекти; 

- Местонахождение, граници, инфраструктура, комуникации; 

- Фактори, влияещи на охраната; 

- Рискови фактори; 

- Организация на охраната - броят на заетите лица, график на работа, функционални 

задължения, връзките на взаимодействие и контролът върху изпълнението им следва да са 

съобразени с особеностите на охраняваните обекти; 

- Зони, маршрути, честота на обходите, помощни средства, свръзка; 

- Мобилни групи за реагиране; 

- Информация за пропускателния режим; 

- Действия на охраната при различни ситуации и взаимодействие с органите на МВР; 

- Приложения – списък на охранителите, месечен график, схема на обекта; 

 

Оценяването на всеки един от предложените Планове за физическа денонощна невъоръжена 

охрана ще се извършва по следният начин:  

           1.3.1. План за физическа денонощна невъоръжена охрана на конкретният обект ще се оцени 

с 20 т., когато за изготвения план е в сила всяко едно от следните обстоятелства: 

- изготвеният план за охрана на всеки от обектите е разработен в съответствие с изискванията на 

чл. 24, ал. 2 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, съобразен е с особеностите на 

охранявания обект, както и с изискванията на възложителя, посочени в техническата 

спецификация и условията за изпълнение на поръчката;  

- изготвеният план за охрана на обекта съдържа особености на охранявания обект, организация на 

охраната надгражда изискванията на Възложителя, придружен със схема и примерен график за 

работа на охранителния състав, брой на постове, брой охранители, разположение, режим на 

сменност, пропускателен режим, както и е реално изпълним; 

- данни за моторните превозни средства; 

- посочена е информация за вида на техническите средства за охрана /средства за принуда и 

защита/, с които всеки един охранител ще разполага; 

- последователно са описани връзките на взаимодействие, осигуряващи сигурността на 

охранявания обект;  

           - описани са действия на охраната при различни ситуации и взаимодействие с органите на 

МВР. 

 

           1.3.2. План за физическа денонощна невъоръжена охрана на конкретния обект ще се оцени с 

10 т., когато за изготвения план са в сила минимум 3 и максимум 4 от следните обстоятелства: 
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- изготвеният план за охрана на всеки от обектите е разработен в съответствие с изискванията на 

чл. 24, ал. 2 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, съобразен е с особеностите на 

охранявания обект, както и с изискванията на възложителя, посочени в техническата 

спецификация и условията за изпълнение на поръчката; 

- изготвеният план за охрана на обекта съдържа особености на охранявания обект, организация на 

охраната надгражда изискванията на Възложителя, придружен със схема и примерен график за 

работа на охранителния състав, брой на постове, брой охранители, разположение, режим на 

сменност, пропускателен режим, както и е реално изпълним; 

- данни за моторните превозни средства; 

- посочена е информация за вида на техническите средства за охрана /средства за принуда и 

защита/, с които всеки един охранител ще разполага и данни за специализираните средства за 

проверка и сигурност; 

- последователно са описани връзките на взаимодействие, осигуряващи сигурността на 

охранявания обект;  

           - описани са действия на охраната при различни ситуации и взаимодействие с органите на 

МВР. 

 или  

въпреки, че всяко едно от изброените обстоятелства се съдържа в предложения конкретен план за 

охрана за съответния обект, някои от изброените дейности са формално описани и/или 

предложеният план за охрана не е съобразен със специфичните за обекта особености и/или не са 

описани връзките на взаимодействие, осигуряващи физическата сигурност на обектите. 

 

           1.3.3. План за физическа денонощна невъоръжена охрана на конкретният обект ще се оцени 

с 5 т., когато за изготвения план са в сила минимум 1 и максимум 2 от следните обстоятелства: 

- изготвеният план за охрана на всеки от обектите е разработен в съответствие с изискванията на 

чл. 24, ал. 2 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, съобразен е с особеностите на 

охранявания обект, както и с изискванията на възложителя, посочени в техническата 

спецификация и условията за изпълнение на поръчката; 

- изготвеният план за охрана е придружен със схема и примерен график за работа на охранителния 

състав, брой на постове, брой охранители, разположение, режим на сменност, пропускателен 

режим, както и е реално изпълним; 

- последователно са описани връзките на взаимодействие, осигуряващи сигурността на 

охранявания обект; 

           - описани са действия на охраната при различни ситуации и взаимодействие с органите на 

МВР; 

           - посочена е информация за вида на техническите средства за охрана /средства за принуда и 

защита/, с които всеки един охранител ще разполага;  

 или  

въпреки, че всяко едно от изброените обстоятелства се съдържат в предложения конкретен план за 

охрана за съответния обект, изброените дейности са формално описани и/или предложеният план 

за охрана не е съобразен със специфичните за обекта особености и/или не са описани връзките на 

взаимодействие, осигуряващи физическата сигурност на обектите. 

Оценката по показател К3 се определя като средно аритметична от оценката на плановете за 

охрана на всички обекти. 

 

К3 = К3.1. + К3.2. + ………К3.n , 

                        n 

където: 

К3.1. , К3.2. …. К3.n е оценката за предложения план за охрана за съответния обект, от съответния 

участник; 



ДП „Транспортно строителство и възстановяване” 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна, 

физическа, невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за 

ползване и управление на ДП ТСВ” със срок на услугата 2 години. 

 

23 

 

 „n“ е броят на обектите, съответно плановете за охрана. 

1.4. Комплексната оценка (КО) за всяка оферта се формира като сума от точките, получена 

от оценките на отделните показатели: Предложена цена (К1), Осреднено време за пристигане на 

автопатрул до  всички обекти /в минути – цяло число, различно от нула/ (К2) и средно 

аритметична оценка от плановете за охрана на всички обекти (К3) по формулата: 

 

КО = К1 + К2 + К3 

 

Максималната стойност на КО е 100 точки. 

 

VІ. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 
1. Отваряне на офертите 

1.1. Офертите ще бъдат отворени по реда на тяхното постъпване, от комисия, назначена от 

Възложителя в 11:00 часа на 23.11.2016 г. в ДП „Транспортно строителство и възстановяване” гр. 

София 1271, ж.к. Илиянци, ул. “Кирил Благоев” № 14, заседателна зала № 407. 

1.2. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите кандидатите или 

участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди ново определения 

час/съгласно чл.53 от ППЗОП/. 

1.3. Отварянето на офертите се извършва на публично заседание, на което могат да 

присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване.  

Упълномощените представители на участниците представят на комисията пълномощно 

задължително в оригинал или заверено копие. 

2.Действия на комисията при разглеждане на офертите на участниците 

2.1. Офертите на участниците се разглеждат от комисия, назначена от Възложителя по реда 

на чл.103, ал.1 от ЗОП, и във връзка с чл.51 от ППЗОП. 

2.2. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 

48, ал.6 от ППЗОП. 

2.3. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри. 

2.4. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри". 

2.5. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да 

подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". 

2.6. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на 

действията по т. 2.3 – т.2.5. 

2.7. Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. 

2.8. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 

или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т.2.7. и изпраща протокола на 

всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

2.9.  В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т.2.7. участниците, по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
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обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за 

участие. 

2.10. Възможността по т.2.9. се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от 

кандидата или участника. Кандидатът или участникът може да замени подизпълнител или трето 

лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на 

възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. 

2.11. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал.1, 

т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата които могат 

самостоятелно да представляват кандидата или участника.  

2.12. След изтичането на срока по т.2.9. комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

2.13. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за 

данни, заявени от  кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително 

чрез изискване на информация от други органи и лица. 

2.14. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

2.15. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с 

предварително обявените условия. 

2.16. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 

комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на 

отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП. Комисията 

обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря „Предлаганите 

ценови параметри” и ги оповестява. 

2.16.1. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря. 

2.16.2. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото 

предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на 

офертите по другите показатели. 

2.17. В съответствие с чл.72, ал.1 и ал.2  от ЗОП, когато предложението на участник е с 

повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на  предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за 

начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

2.18.  Комисията оценява получената обосновка по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по ал.2, на които се позовава участникът. При необходимост 

комисията може да изиска от участника уточняваща информация по представената обосновка. 

2.19. Комисията оценява офертите и класира участниците по степента на съответствие на 

офертите с предварително обявените от възложителя условия. 

2.20. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, съгласно чл. 60 от ППЗОП. 

2.21. Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя за 

утвърждаване, заедно с цялата документация. 

VІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

1. След приемане на доклада на комисията Възложителят, на основание чл.106, ал.2 – ал.5 от 

ЗОП, в 10-дневен срок от утвърждаване на доклада издава решение за  определяне на изпълнител 

или за прекратяване на процедурата. 

2. Възложителят сключва с определения по реда на чл.109 от ЗОП изпълнител писмен 

договор за обществена поръчка, в съответствие с изискванията на чл.112, ал.1 от ЗОП.  
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3. Преди сключване на договор, участникът, определен за изпълнител представя 

документите, съгласно чл.58, ал.1 – ал.2 от ЗОП. Когато определеният за изпълнител участник е 

чуждестранно лице, за него се прилагат изискванията на чл.58, ал.3 – ал.6 от ЗОП. 
4. В случай, че Изпълнителят е посочил в офертата си, че при изпълнението на предмета на 

поръчката ще ползва подизпълнител/и, то Изпълнителят сключва договор с подизпълнителя, 

посочен в офертата. 

5. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие на договора за подизпълнение  или на 

допълнително споразумение на Възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнени условията 

на чл.66, ал.2 и 11 ЗОП. 

6. Подизпълнителят/ите трябва да спазва/т всички задължения и да отговаря/т на критериите 

за подбор, предвидени за Изпълнителя по договора, както и за него/тях да не са налице 

основанията за отстраняване в процедурата. Замяна или включване на подизпълнител по време на 

изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение и при условията на чл. 

66, ал. 11 от ЗОП. 

7. Сключеният договор подлежи на изменение в случаите на чл. 116, ал. 1, т. 2 - 6 от ЗОП. 

8.Условия и начин на плащане по договора са съгласно приложения в документацията 

проекта на договор. 

8.1.В случай, че Изпълнителят е посочил в офертата си, че при изпълнението на предмета на 

поръчката ще ползва подизпълнител, Възложителят заплаща възнаграждение на подизпълнителя, 

въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е 

длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането 

Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях 

като недължими. 

8.2.Възложителят има право да откаже плащане по предходната точка, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

8.3. Независимо от задължението по т. 8.1 отговорността за изпълнение на договора за 

обществена поръчка е на Изпълнителя. 
VІІІ. ГАРАНЦИИ  

1. Участникът, определен за изпълнител на договор за обществена поръчка, представя 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение се 

представя в една от следните форми:  

- неотменяема и безусловна банкова гаранция в оригинал със срок на валидност срока на 

изпълнение на договора. 

- парична сума, внесена по сметката на ДП ТСВ IBAN: BG53CECB97901022325200, BIC: 

СЕСВВGSF, банка: ЦКБ София - клон „Запад”. Платежното нареждане за внесената по посочената 

сметка парична сума трябва да бъде в оригинал или заверено от участника копие с надпис „Вярно 

с оригинала”; 

- застраховка в оригинал, издадена в полза на Възложителя, която обезпечава изпълнението 

чрез покритие на отговорността на изпълнителя валидна за целия срок на действие на договора. 

Застраховката може да се издаде по образец на застрахователното дружество, като в същата следва 

да се съдържат наименованието на поръчката, данни за възложителя и изпълнителя /титуляра/ и 

издаващото дружество, стойността на договора и на гаранцията; 

2. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

3. Възложителят не сключва договор за изпълнение на обществената поръчка, когато 

участникът класиран на първо място и определен за изпълнител на поръчката, при подписването 

на договора не изпълни условията по предходната т.1 от настоящия раздел. 
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IХ. РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА 

1. До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат 

писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за участие. 

Възложителят предоставя разясненията, като ги публикува на профила на купувача на интернет 

адрес http://www.tsv-bg.com/opcms/opencms/ menu/bg/buyerprofile/ в 4-дневен срок от получаване 

на искането, но не по-късно от 4 /четири/ дни преди срока за получаване на офертите. В 

разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.  

2. Възложителят не предоставя разяснение, ако искането от лице е постъпило след срока по 

т.1. 

3. С цел запознаване с условията и предмета на поръчката, Възложителят ще организира 

оглед за всички заинтересовани лица. По време на огледа лицата ще могат да задават въпроси, 

произтичащи от огледа. 

Огледът на обектите е задължителен за участниците в обществената поръчка. 

Огледът може да бъде извършен всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа в срока за 

получаване на офертите, посочен в т.2.2. от раздел IV на документацията за участие, въз основа 

на писмено /по факс на номер 02 8381025 или на официалния електронен адрес на ДП ТСВ: 

tsv@tsv.bg / или устно заявление до ДП ТСВ, подадено минимум 1 (един) работен ден преди 

посочения в него ден за оглед, с цел осигуряване на безпрепятствен достъп на лицата, които ще 

извършат огледа. 

 Участниците и лицата, които ще участват при огледа нямат право да разпространяват 

информация, която им е станала известна при и по повод огледа на обектите на Възложителя, 

както и всяка друга информация, независимо от формата й, но свързана с Възложителя. 

 Участниците удостоверяват извършения от тях оглед на обектите с Декларация за оглед – 

Приложение № 8,  от настоящата документация за участие. 

4.Адрес и лица за контакт:  ДП „Транспортно строителство и възстановяване”  гр. София, 

ж.к. Илиянци, ул. “Кирил Благоев” № 14, за контакт: инж. Валентин Опралов, тел.: 02/ 938 2682, 

вътр. 295, инж. Асен Георгиев – тел.: 02/ 938 2682, вътр. 252.  

Х. Обмен на информация 
1. Избраните средства за комуникация са общодостъпни и са посочени в обявлението за 

обществената поръчка. 

2. Обменът на информацията се извършва по пощенска или друга подходяща куриерска 

услуга, по факса на Възложителя: 02 8381025, както и по електронен път или чрез комбинация от 

тези средства. Документите и информацията, отнасящи се до настоящата обществена поръчка се 

публикуват в самостоятелен раздел в профила на купувача ДП ТСВ на интернет адрес 

http://www.tsv-bg.com/opcms/opencms/ menu/bg/buyerprofile/, представляващ електронна преписка 

със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаване. 

3. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за 

възлагане на обществената поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на офертите за участие. 

4. При промяна в посочения адрес или факс за кореспонденция, лицата, участници в 

процедурата са длъжни в срок от 24 часа да уведомят Възложителя. 

5. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяната 

на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно 

изпращане на уведомление или информация. 

   6. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се 

уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час. 

За неуредените в настоящите указания въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и ППЗОП.   

   

       

http://www.tsv-bg.com/opcms/opencms/%20menu/bg/buyerprofile/
http://www.tsv-bg.com/opcms/opencms/%20menu/bg/buyerprofile/
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  ХI.  ПРИЛОЖЕНИЯ  
1. Приложение № 1 /Образец № 1/ – Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на възложителя; 
2. Приложение № 2 /Образец № 2/ – Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор; 
3. Приложение № 3 /Образец № 3/ – Декларация за срока на валидност на офертата; 
4. Приложение № 4 /Образец № 4/ – Ценово предложение. 
5. Приложение № 5 /Образец № 5/ - Проект на договор 
6. Приложение № 6 /образец № 6/ -  декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд, когато е приложимо; 

 7.Приложение № 7 /образец № 7/ - Декларация чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС 

8. Приложение № 8/Образец № 8/- Декларация за оглед на обектите, на които ще се извършва 

охранителната дейност.  
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Приложение № 1 
 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (образец № 1) 

                                       УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 
  С представянето на настоящата оферта поемаме ангажимент и предлагаме да 

изпълним в съответствие с изискванията на документацията за участие на Възложителя, 

обществената поръчка с предмет: : „Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена и с 

технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ” със 

срок на услугата 2 години  

                       Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ - София 

1. Ремонтно-механизиран район (РМР) - 1 Враждебна – …. бр. пост/а от ………..  

(словом……..) броя охранители.  

2. Ремонтно-механизиран район (РМР) - 2 Враждебна - …. бр. пост/а от ………… 

(словом………) броя охранители.  

3. Електро-монтажен район (ЕМР) – Илиянци - …. бр. пост/а от ………  (словом………) 

броя охранители.  

4. Строителен възстановителен район (СВР) – Мездра - …. бр. пост/а от ……….  (словом 

……) броя охранители.  

5. Монтажно демонтажна база (МДБ) – Казичене - …. бр. пост/а от ……… (словом ……..) 

броя охранители. 

6. Бивше поделение - Казичене - …. бр. пост/а от ………..  ( словом……….) броя 

охранители.  

 

Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ – Пловдив 

1. Строителен монтажен район (СМР) – Пловдив – …. бр. пост/а от ……..  

(словом…………) броя охранители.  

2. Складова база за съхранение на военновременни мощности (СБ за СВВМ) – Калояновец, 

район Кариера – Калояновец – …. бр. пост/а от ……. (словом…….) броя охранители.  

 

Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ – Варна 

1. Тунелен район Лозарево -  …. бр. пост/а от ……… (словом…….) броя охранители. 

2. Строителен възстановителен район (СВР) Разделна - …. бр. пост/а от ……… 

(словом……) броя охранители. 

 

Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ – Горна Оряховица 

1. Механизиран район (МР) - Лясковец - …. бр. пост/а от …….. (словом……..) броя 

охранители 

2. Район за ремонт на железния път (РРЖП) - Лясковец - …. бр. пост/а от ………  (словом 

…….) броя охранители 

3. Бивш строителен район (СР) – Русе, в местност Сръбчето - …. бр. пост/а от ……. 

(словом……) броя охранители. 

4. Бивше поделение 58950 - Горна Оряховица - …. бр. пост/а от ……… (словом……..) броя 

охранители.  

5. Бивше Средно сержантско железопътно училище (ССЖПУ) -  Горна Оряховица -  …. бр. 

пост/а от …….. (словом………) броя охранители  
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Общ брой  постове ……….. (словом ……) с общо ………(словом ……) охранители.  

 При изпълнение на обществената поръчка се задължаваме: 

1.1. Да осигурим денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на 

обектите, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ, съгласно раздел ІV. „Техническа 

спецификация на обектите, подлежащи на охрана” от документацията заа участие на 

Възложителя.  

1.2. Да изпълним обществената поръчка, съобразно нашите възможности в съответствие с 

представения от нас при подписването на договора План за охрана, както и в съответствие с 

изискванията на Възложителя. 

1.3. Да осъществяваме охранителната дейност с изисквания от Възложителя минимален брой 

постове, като при изпълнение на поръчката ще използваме наети на трудов договор и осигурени от 

нас охранители.  

1.4. Да осъществяваме охранителната дейност като използваме денонощен оперативен център 

за мониторинг на системата за охрана и мобилни групи за реакция с налични /наети/ моторни 

превозни средства. 

1.5. Да осигуряваме техническите системи за сигурност и помощни средства и да 

осъществяваме предмета на договора с квалифициран персонал, съгласно чл. 27 от Закона за 

частната охранителна дейност (ЗЧОД), да провеждаме необходимите мероприятия за 

поддържането на висок професионализъм при изпълнение на охранителната дейност, съобразно 

специфичните условия на охраняваните обекти, както и да не наемаме за охранители лица, които 

са в трудово правоотношение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

1.6. Да извършваме услугите по предмета на обществената поръчка в съответствие със 

Закона за частната охранителна дейност, Закона за МВР и приложимото законодателство. 
2. Осредненото време за пристигане на автопатрул до обектите  е....../словом/минути и 

е средно съставно от посоченото време за пристигане на автопатрул до всеки от охраняваните 

обекти. (времето се изчислява в минути – цяло число, различно от нула, закръглено към по-

високата стойност, което е аналогично с посоченото в чл. 9, т. 3 от договора за изпълнение на 

поръчката).  

           Минутите са изчислена осреднена стойност за всички обекти, при следното разположение 

на автопатрулите и време за пристигане до всеки един от обектите: 

  

За обекти разположени на територията на поделение ТСВ – София: 

- Автопатрул № 1 ще бъде разположен................................. и ще обслужва следните обекти: 

1. обект.............................................................с време за пристигане на автопатрула........минути, 

2.................................................., n. обект.....................................................с време за пристигане на 

автопатрула.................минути; 

-  .........................................................................................................................................................; 

- Автопатрул № N ще бъде разположен................................. и ще обслужва следните обекти: 

1. обект.............................................................с време за пристигане на автопатрула........минути, 

2.................................................., n. обект.....................................................с време за пристигане на 

автопатрула.................минути. 

 

За обекти разположени на територията на поделение ТСВ – Пловдив: 

- Автопатрул № 1 ще бъде разположен................................. и ще обслужва следните обекти: 

1. обект.............................................................с време за пристигане на автопатрула........минути, 

2.................................................., n. обект.....................................................с време за пристигане на 

автопатрула.................минути; 

-  .........................................................................................................................................................; 

- Автопатрул № N ще бъде разположен................................. и ще обслужва следните обекти: 

1. обект.............................................................с време за пристигане на автопатрула........минути, 



ДП „Транспортно строителство и възстановяване” 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна, 

физическа, невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за 

ползване и управление на ДП ТСВ” със срок на услугата 2 години. 

 

30 

 

2.................................................., n. обект.....................................................с време за пристигане на 

автопатрула.................минути. 

 

За обекти разположени на територията на поделение ТСВ – Варна: 

- Автопатрул № 1 ще бъде разположен................................. и ще обслужва следните обекти: 

1. обект.............................................................с време за пристигане на автопатрула........минути, 

2.................................................., n. обект.....................................................с време за пристигане на 

автопатрула.................минути; 

-  .........................................................................................................................................................; 

- Автопатрул № N ще бъде разположен................................. и ще обслужва следните обекти: 

1. обект.............................................................с време за пристигане на автопатрула........минути, 

2.................................................., n. обект.....................................................с време за пристигане на 

автопатрула.................минути. 

 

За обекти разположени на територията на поделение ТСВ – Горна Оряховица: 

- Автопатрул № 1 ще бъде разположен................................. и ще обслужва следните обекти: 

1. обект.............................................................с време за пристигане на автопатрула........минути, 

2.................................................., n. обект.....................................................с време за пристигане на 

автопатрула.................минути; 

-  .........................................................................................................................................................; 

- Автопатрул № N ще бъде разположен................................. и ще обслужва следните обекти: 

1. обект.............................................................с време за пристигане на автопатрула........минути, 

2.................................................., n. обект.....................................................с време за пристигане на 

автопатрула.................минути. 

            3. Срок за изпълнение на охранителната услугата 24 месеца. 

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, и бъдем определени за изпълнител на 

поръчката, ще започнем изпълнението и веднага след подписване на договор от двете страни. 

 Запознати сме и приемаме условията на проекта за договор и ако бъдем определени за 

изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, съгласни сме да представим 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от договорената стойност без ДДС. Съгласни 

сме гаранцията да бъде освободена в срок до един месец от приключване изпълнението на 

договора, при условие, че сме изпълнили безусловно задълженията си по същия и не са настъпили 

щети за Възложителя в резултат на недобросъвестно изпълнение на договора или нарушаване на 

задълженията по него.  

 Гаранцията за изпълнение на договора ще бъде под формата на ......................... (посочва се 

формата на гаранцията – парична сума, банкова гаранция или застраховка). 

 Съгласни сме гаранцията да бъде освободена след изпълнение на договора, при условие, че 

сме изпълнили безусловно задълженията си по същия. 

С подаване на настоящата Оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са 

валидни за срок от 120 /сто и двадесет/  календарни дни от датата, определена като краен срок за 

подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко 

време преди изтичане на този срок.  

Като неразделна част от нашето предложение за изпълнение на поръчката прилагаме 

предложеният от нас план за охрана на обектите на възложителая. 

Настоящата оферта представяме  в един оригинал. 
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Дата: .................... 2016 г.  ............................ ( подпис) 

гр .........................................  ..............................  

(име, фамилия и длъжност) 
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 Приложение № 2 

 

  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за съгласие с клаузите на проекта на договор, по чл.39,ал.3, т.1, буква „в” от ППЗОП 

 

 

 

Долуподписаният/-та_______________________________________________________                                   

с ЕГН____________, лична карта №__________, издадена на __________от МВР 

гр.________, в качеството си на __________________                              на ___________________, 

със седалище и адрес на управление гр.______________________,тел.: _______________, факс: 

______________, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

______________  – участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: : „Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена и с технически средства 

охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ” със срок на услугата 2 

години 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 

 Съгласен съм с клаузите на проекта на договора, неразделна част от документацията 

за участие в настоящата обществена поръчка. 

 

 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни в 

настоящата декларация. 

 

 

 

 

 

 

Дата:____________2016 г.             Подпис:________________ 

                     (име и длъжност на 

          представляващия участника) 
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                                                                                                                               Приложение № 3 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за срок на валидност на офертата, по чл.39, ал.3, т. 1, буква „г” от ППЗОП 

 

 

Долуподписаният/-та_______________________________________________________                                   

с ЕГН____________, лична карта №__________, издадена на __________от МВР гр.________, в 

качеството си на __________________                              на ___________________, със седалище и 

адрес на управление гр.______________________,тел.: _______________, факс: ______________, 

регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ______________  - 

участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена и с технически средства охрана на 

обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ” със срок на услугата 2 години,  

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 

С подаване на настоящата Оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са 

валидни за срок от …….. (……..) 

Предложената от нас офертна цена е валидна за сключването на договора и не подлежи на 

промяна.  

 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни в 

настоящата декларация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:____________2016 г.             Подпис:________________ 

                     (име и длъжност на 

          представляващия участника) 
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                                                                                                                             Приложение №  4 

 

 

 

                                                     ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ /образец № 4/ 

 

 

 

ДО 

ДП „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” 

Ж.К. ИЛИЯНЦИ, УЛ. „КИРИЛ БЛАГОЕВ” № 14 

ГР. СОФИЯ 

 

 
Наименование на 

участника: 

 

Правно-организационна 

форма на участника: 

 

Седалище по регистрация:  

ЕИК / Булстат   

Точен адрес за 

кореспонденция: 

 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Лице за контакти:  

Банка, BIC и IBAN на 

сметката, по която ще се 

връща гаранцията 

 

 
 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 След проучване и запознаване с документацията за участие в обявената от Вас открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна, физическа, 

невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и управление на ДП 

ТСВ” със срок на услугата 2 години, представяме Ви нашето Ценово предложение, съгласно 

изискванията на Възложителя: 

 Предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови параметри: 

 

 

Обща стойност на поръчката за целия срок на договора: 

..........................................……/словом …………………………/ лева без  ДДС/, в това 

число: 
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- Стойност за охрана на обектите, разположени на територията на поделение ДП ТСВ-

гр.София,............................................................/словом......................................./лева без ДДС/ ; 

- Стойност за охрана на обектите, разположени на територията на поделение ДП ТСВ-гр. 

Пловдив,......................................................./словом......................................./лева без ДДС/; 

- Стойност за охрана на обектите, разположени на територията на поделение ДП ТСВ-

гр.Варна,............................................................/словом......................................./лева без ДДС/; 

- Стойност за охрана на обектите, разположени на територията на поделение ДП ТСВ-гр. 

Г.Оряховица,.............................................../словом......................................./лева без ДДС/. 

 

Изчисляването на стойностите за охрана на обектите по поделения е извършено на база: 

брой обекти, постове и охранители, а общата стойност за изпълнение на поръчката се 

образува като сума от стойностите за охрана на обектите на отделните поделения. 

 Общата стойност включва всички разходи за изпълнение на услугата (включително за 

транспорт, униформено облекло, технически средства, обучение и др.).Общата стойност на 

поръчката е равна на сбора от стойностите на охраната на обектите, разположени на 

територията на поделенията на Вълзожителя в гр. София, гр. Пловдив, гр.Варна и гр. 

Г.Оряховица. 

2. Плащания по договора: 

2.1. Цената е в лева без ДДС, неизменна за целия срок на поръчката.  

2.2. Заплащането на охранителните услуги ще се извършва от съответното поделение на 

Възложителя, на база сключен договор, за всеки изминал месец в срок до 30 (тридесет) календарни 

дни, по банков път, в лева, след представяне на издадена оригинална данъчна фактура от 

Охранителя и подписан приемо-предавателен протокол за приемане на дейностите и липса на 

щети за съответния месец. 

3.Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета и бъдем определени за изпълнител на 

обществената поръчка, предложените от нас цени (месечна цена в лева за един охранител, обща 

месечна стойност на услугата за всеки обект и обща стойност в лева без ДДС с включени разходи 

за транспорт, униформено облекло, технически средства, обучение на охранителите и др.), ще 

останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на обществената 

поръчка. 

4.Декларираме, че сме запознати с правото на Възложителя да откаже да сключи договор, в 

случай че предложените от нас цени са формирани на база по-ниски от минималната работна 

заплата за 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис и печат ________________    Дата,_________2016 г. 
            (име и фамилия) 

_______________________________________ 

(длъжност на представляващия участника) 
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                                                                                                                            Приложение №  5 

 

                                                                ПРОЕКТ НА ДОГОВОР/образец №5/ 

 

 Днес, ..................2016 год., въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена 

поръчка по Решение № ...... /.............2016 г. и на основание Решение №........./..........2016 г. на 

Главния директор на ДП ТСВ за определяне на Изпълнител  и чл. 112 от ЗОП, се сключи 

настоящият договор между: 

 

 ДП „Транспортно строителство и възстановяване”, със седалище и адрес на управление 

гр. София, ж.к. Илиянци, ул. „Кирил Благоев” №14А, вписано в Агенцията по вписванията – 

Търговски регистър при Министерство на правосъдието с ЕИК 130847116, представлявано от 

инж.Валери Борисов Василев, в качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 и  

.............................................., със  седалище и адрес на управление: ............................................., 

вписано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър при Министерство на правосъдието с 

ЕИК: ..............................., представлявано от ........................................... - ......................................., в 

качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор за следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията на настоящия 

договор и изискванията на Закона за частната охранителна дейност, срещу възнаграждение да 

организира и осъществява денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на 

обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ и осигурява пропускателния режим в 

обектите, съгласно одобрения между страните „План за охрана” – неразделна част от настоящия 

договор, както следва: 

Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ - София 

1. Ремонтно-механизиран район (РМР) - 1 Враждебна, с адрес:….., представляващ………. - 

…….. души невъоръжена охрана. 

2. Ремонтно-механизиран район (РМР) - 2 Враждебна, с адрес:……, представляващ -  …….. 

души невъоръжена охрана. 

3. Бивш Електромонтажен район (ЕМР) Илиянци, с адрес: ……, представляващ - …….. 

души невъоръжена охрана. 

4. Строителен възстановителен район (СВР) Мездра, с адрес:……, представляващ - …….. 

души невъоръжена охрана. 

 5. Монтажно демонтажна база (МДБ), с адрес: ……, представляващ …….- …….. души 

невъоръжена охрана. 

 6. Бивше поделение - Казичене, с адрес:……., представляващ …… - …….. души 

невъоръжена охрана. 

 

 Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ – Пловдив 

1. Строителен монтажен район (СМР) – Пловдив, с адрес:…….., представляващ …… - ……. 

души невъоръжена охрана. 

2. Складова база за съхранение на военновременни мощности (СБ за СВВМ) – Калояновец, 

район Кариера – Калояновец, с адрес: ………………. представляващ …… – …….  души 

невъоръжена охрана. 
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Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ – Варна 

1. Тунелен район Лозарево, с адрес: …….., представляващ ……. - …… души невъоръжена 

охрана. 

2. Строителен възстановителен район (СВР) Разделна, с адрес: …….., представляващ……. - 

…. души невъоръжена охрана. 

 

Обекти разположени на територията на Поделение ТСВ – Горна Оряховица 

1. Механизиран район (МР) Лясковец , с адрес: ………, представлявящ ……- …….  души 

невъоръжена охрана. 

2. Район за ремонт на железния път (РРЖП) Лясковец, с адрес: ……., представляващ ….. - 

……. души невъоръжена охрана 

3. Бивш строителен район (СР) Русе в местност Сръбчето, с адрес: ….., представляващ …..- 

….. души невъоръжена охрана. 

4. Бивше поделение 58950  - Горна Оряховица, с адрес: ….., представляващ ……. -……. 

души невъоръжена охрана.  

5. Бивше Средно сержанстко железопътно училище (ССЖПУ) Горна Оряховица, с адрес: 

….., представляващ …… - …… души невъоръжена охрана. 

 

ІІ. СРОК И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и има срок на действие 

24 (двадесет ичетири) месеца. 

 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

 
Чл.3. (1).Общата стойност на договора е в размер на ………../словом………./ лева без ДДС, 

респективно ………../словом …………..  с ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

се заплаща на 24 равни части, по реда и в сроковете на този договор. 

Чл.4. Заплащането на охранителните услуги ще се извършва от съответното поделение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки изминал месец в срок до 30 (тридесет) дни, по банков път, в лева, след 

представяне на издадена оригинална данъчна фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и двустранно подписан 

протокол (Приложение № 1) за извършената дейност и липса на щети за съответния период. 

Чл.5. Сумите по чл.4 се заплащат в договорения срок и условия, по сметката на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Банка: ...................., клон: ...................., BIC: ............ ,  IBAN:...................... . 

 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното 

възнаграждение по чл.3 в определения срок, съгласно реда и условията на раздел ІІІ от настоящия 

договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до 

всички обекти, възложени му за охрана. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да информира писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички 

съществени промени в обстановката на охраняваните обекти, имащи отношение към сигурността 

му и условията на труд. 

Чл.7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на настоящия 

договор да извършва проверки относно качеството на изпълнение, без с това да пречи на 

оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Резултатите от тези проверки се вписват в 

специално заведен, прономерован, прошнурован и подпечатан, с печатите на двете страни по 

договора, дневник за проверки. 
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(2) При констатирани нарушения се съставя протокол, който се подписва от 

представителите на двете страни, а при отказ за подпис, обстоятелството се удостоверява с 

подписа на двама свидетели. Копие от същия получава и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) При констатиране на 2 /две/ нарушения при изпълнението на настоящия договор в 

рамките на 30 /тридесет/ календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ парична 

сума в размер на месечната цена за охрана на съответния обект, в който са констатирани 

нарушенията. 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да използва охранители и служители на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цели, извън предмета на договора. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора се задължава:  

1. Да създаде съответната организация за охрана и безопасност на обектите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

2. Да поддържа валиден лиценза си за извършване на частна охранителна дейност за срока 
на договора; 

3. Да осигури пристигането на автопатрул на всеки охраняван обект в срока, съобразно т. 2 
от Приложение № 1 от документацията: „Предложение за изпълнение на поръчката”, неотделима 
част от този договор. 

4. Да контролира времето за реакция на специализираните автопатрули след получаване на сигнал 

като отчита времето за реакция съгласно данните от своята GPS система и радиосъобщението от патрула 

при пристигането на обекта; 
5. За всеки обект, поет за охрана да изготви и приложи към договора план за охрана на 

обекта, включващ: особености на охранявания обект, организация на охраната (постове, 

маршрути, смени, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации), 

данни за МПС, данни за използвани технически средства,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

правилник за пропускателния режим, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия договор или от 

упълномощено от него лице, списък и график за работата на охранителите), съгласно чл.24, ал.2 от 

Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). 

6. Да осигури физическата невъоръжена охрана от 00:00 ч. до 24:00 ч. в работни, почивни и 

празнични дни в рамките на договорения период. 

7. В 14 (четиринадесет) дневен срок от фактическото поемане на обекта за охрана, съгласно 

настоящия договор или от снемането на охраната, уведомява писмено за това органа, издал 

лиценза и съответната областна дирекция „Полиция”, на чиято територия се извършва дейността. 

8. В 7 (седем) дневен срок от фактическото заемане на длъжността лицата, извършващи 

дейността по чл.5 от  Закона за частната охранителна дейност уведомяват писмено за това 

компетентния орган, издал лиценза или извършил регистрацията, като посочват трите имена, 

единния граждански номер (ЕГН), номера на трудовия договор и срока, за който е сключен. В 

същия срок компетентния орган се уведомява и за прекратяване на трудовото правоотношение. 

Уведомяването се извършва чрез директора на съответната областна дирекция „Полиция”, на 

чиято територия работят лицата. 

9. При влизане в сила на договора, да осигури присъствието на всички служители, 

извършващи физическата охрана на обектите, както и новопостъпили такива по време на 

действието му, за провеждане на първоначален инструктаж по безопасност на труда и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

противопожарна охрана от длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като останалите форми на 

инструктажа и обучението се извършват от ОХРАНИТЕЛЯ. За проведения инструктаж 
служителите се подписват в нарочна книга. 

 10. Да осигури за всеки охраняван обект наличността и воденето на Дневник за приемане и 

предаване на дежурството, Дневник за пропускателния режим, Дневник за отразяване на                                                                                                                      

резултатите от извършените проверки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Списък с телефонните номера на 

отговорниците на обекта, ръководството на охранителната фирма, МВР, ПБЗН, Гражданска 

защита, Спешна и неотложна медицинска помощ и всички необходими документи, съгласно 
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действащото законодателството. След изготвяне, дневниците стават собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се съхраняват в обекта до изтичане срока на договора. 

 11. Да осигурява на служителите си лична идентификационна карта със снимка, 

отличителен знак и униформено облекло. 

 12. При изпълнение задълженията по договора да осигурява техническите системи за 

сигурност и помощни средства и да осъществява предмета на договора с квалифициран персонал, 

съгласно чл. 27 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), да провежда необходимите 

мероприятия за поддържането на висок професионализъм при изпълнение на охранителната 

дейност, съобразно специфичните условия на охраняваните обекти, както и да не наема за 

охранители лица, които са в трудово правоотношение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 13. Да предоставя на органите на МВР и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, с която разполага 

относно извършена, извършваща се или подготвяна престъпна дейност на територията на 

охраняваните обекти. 

 14. Да не разпространява факти, данни и сведения за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станали му известни 

във връзка с изпълнението на договора.  

15. Да не използва униформено облекло, символи и отличителни знаци, полицейски лампи, 

маскировъчни качулки или надписи, въведени за структурни звена в МВР или за други държавни 

органи и показващи принадлежност към тях. 

16. Да следи при осъществяване на охранителната дейност служителите му да не 

предоставят или преотстъпват личната идентификационна карта, отличителния знак или 

униформата на други лица.  

17. Да уведоми писмено Възложителя в тридневен срок от настъпване на някое от следните 

обстоятелства: загуба на лиценз по ал.2., влизане в производство по ликвидация или 

несъстоятелност; 

18. Да не предоставя или преотстъпва на други лица изпълнението на настоящия договор. 

19. Да положи усилия за ограничаване на вредните последици от стихийни бедствия и 

други форсмажорни обстоятелства. 

 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор е длъжен да изпълнява добросъвестно 

задълженията си, което обезпечава с гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на 

договора, без ДДС. 

(2) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:  

 2.1 Неотменяема и безусловна банкова гаранция в оригинал със срок на валидност срока на 

изпълнение на договора.  

   2.2.Парична сума, внесена по сметката на ДП ТСВ IBAN: BG53CECB97901022325200, BIC: 

СЕСВВGSF, банка: ЦКБ София - клон „Запад”. Платежното нареждане за внесената по 

горепосочената сметка парична сума трябва да бъде в оригинал или заверено от Изпълнителя 

копие с надпис „Вярно с оригинала”. 

            2.3.Застраховка в оригинал, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, валидна за целия срок на 

действие на договора. Застрахователната полица може да се издаде по образец на 

застрахователното дружество, като в същата следва да се съдържат наименованието на поръчката, 

данни за възложителя и изпълнителя /титуляра/ и издаващото дружество, както и стойността на 

договора и гаранцията. 

 (3) Гаранцията за изпълнение се освобождава в 30 дневен срок, след изтичане действието на 

договора, при условие че не са настъпили щети за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на 

недобросъвестното му изпълнение. 

 (4) При освобождаване на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви за периода на задържането и. 
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VІ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ СПОРОВЕ И САНКЦИИ 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за охраната, наличността и целостта на поверените му 

обекти и имуществото в тях. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинените 

пряко или косвено вреди и щети на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и от трети лица, на обектите и 

намиращото се в тях имущество, включително такива вреди и щети, причинени вследствие на 

извършени кражби, повреди, липси и други вредни въздействия, както и за щети, причинени от 

налагане на административни и/или наказателни санкции, резултат на некачествено или непълно 

изпълнение на задълженията му по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява щетите и вредите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер до лимита на действаща застрахователна полица, но не повече от 

500 000 лв. 

Чл.12. При наличие на нарушения, кражби, липси, повреди, щети в охраняваните обекти и 

находящото се в тях имущество, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява незабавно органите на МВР и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като обстановката на местопроизшествието се запазва непроменена до 

извършване на огледа от компетентните органи. 

Чл.13. В случаите по чл.12 се прави пълно разследване от представители на двете страни по 

договора и се съставя двустранен констативен протокол, в който се посочва щетата, нейният 

размер, срока и начина на нейното възстановяване. При необходимост се прави инвентаризация, 

като данните се вписват в констативния протокол. В случай, че не може да се определи веднага 

размера на щетите и вредите, същият се определя допълнително. 

Чл.14. Ако до 24-часа след поканата, връчена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за участие в 

инвентаризацията и/или за съставянето на констативния протокол, не се явят представители на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или неговите представители откажат да подпишат констативния протокол, 

констатациите по него се приемат за редовни и верни и от двете страни и подлежат на изпълнение. 

Чл.15. Размерът /стойността/ на вредите и щетите, нанесени върху движимо или 

недвижимо имущество на охраняваните обектите или съответно на Възложителя, се определя по 

пазарни цени към момента на причиняването им, а ако той е неизвестен, размерът се определя към 

момента на откриването им. При отказ на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на 

протокола, стойността на вредите и щетите се определя от оценител, определен  от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база данните по констативния протокол, като разходите за оценителя са за 

сметка на охранителя. 

Чл.16.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява констатираните по реда на чл.15 щети на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в едномесечен срок от съставянето на протокола и установяването на размера 

им. В случай, че не са заплатени щетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да направи прихващане на дължимите суми от сумите за възнаграждението по Раздел 

ІІІ-ти на договора за възстановяването им, за което не е необходимо съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2) Вредите и пропуснатите ползи по настоящия договор отразяват в констативния 

протокол по чл.15, във връзка с чл.14 от настоящия договор. 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при щети, причинени от стихийни бедствия 

и други форсмажорни обстоятелства, освен ако съответните обстоятелства не са причинени от 

негови действия или бездействия или такива на негови служители, както и ако неговите 

охранители не са положили усилия за ограничаване на вредните последици от стихийни бедствия 

и други форсмажорни обстоятелства. 

Чл.18. При прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на негови задължения по настоящия договор, последният дължи неустойка в 

размер на гаранционната вноска по чл.10 от договора, освен ако причинените от неизпълнението 

вреди не са на по-голяма стойност. 

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за размера на начислените 

неустойки, съответно – претендиране вреди и пропуснати ползи. 
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Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 7 (седем) работни дни от датата на 

получаване на писменото уведомление по чл. 19 да заплати дължимата сума.  

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 21. Настоящият договор се прекратява:  

(1) С изтичане на срока му. 

 (2) С едномесечно писмено предизвестие за всяка от страните при узнаване на 

обстоятелство, свързано с изпълнение предмета на договора, което не е било известно при 

сключването на договора и при отказ на другата страна да се съобрази с новото обстоятелство. 

(3) С едномесечно писмено предизвестие в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ нарушава 

задълженията си по чл.9, 10, 11, 12, 16 и 20 от настоящия договор, както и когато: 

1.е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде 

изменен на основание чл. 116, ал.1 от ЗОП; 

2.се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за 

изпълнителя са били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, въз основа на които е 

следвало да бъде отстранен от процедурата; 

3.поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на 

нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл.258 ДФЕС.  

(4) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, в случай, че че издаденият на 

Охранителя лиценз за извършване на частна охранителна дейност не бъде подновен или е отнет от 

компетентните органи. 

(5) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявен в 

производство по ликвидация или несъстоятелност; 

(6) По взаимно съгласие на страните, изразено писмено. 

 (7) В случаите по т.3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 

гаранцията по чл. 10 от договора.  

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие 

в случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ просрочи плащането  на договореното възнаграждение по 

раздел ІІІ от настоящия договор с повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на 

падежа. 

Чл.24. (1) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да 

предвиди и предотврати или да предизвика, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия 

договор без предизвестие, с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отправено във възможно 

най-кратък срок след настъпване на съответните обстоятелства по настоящия член. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор без предизвестие, ако в 

резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези 

случаи Възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претъпрпените вреди от 

прекратяването на договора в съответствие с уговореното в него. 

Чл.25. В случаите по чл.118 от ЗОП, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съответно правоприемникът 

дължи обезщетение по общия исков ред.  

 

VІІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.26. Настоящите условия, договорени между страните, са валидни само в рамките на 

срока на договора и не подлежат на промяна. 

 Чл.27. Страните по този договор ще се стремят да уреждат споровете помежду си на 

принципа на добрата воля и взаимно зачитане, при спазване на действащите нормативни актове. 
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 Чл. 28. При невъзможност да се постигне съгласие между страните чрез преговори, 

споровете ще се решават по общия исков ред, съгласно действащото законодателство на 

Република България. 

 Чл. 29. Изменения по този договор могат да се правят от страните, съгласно чл.116 от ЗОП. 

Чл. 30. Страните по договора се задължават: 

 (1) Да се информират взаимно и своевременно за всички обстоятелства, възникнали в 

процеса на изпълнение на договора, които могат да доведат до неизпълнение на договора или 

отделни клаузи от него. 

(2) Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат една на друга във 

връзка с този договор, ще се правят в писмена форма и могат да се доставят лично или чрез 

препоръчано писмо, куриер или факс съобщение, изпращани както следва: 

До ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: “....................................”  

Адрес: .....................................  

Тел.:/Факс : .....................................  

Лице за контакти : .....................................  

До ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ДП „Транспортно строителство и възстановяване” 

Адрес: гр. София 1271, ж.к. Илиянци, ул. “Кирил Благоев” №14 

Тел.: 02/9382682 Факс: 02/838 1025. 

Лице за контакти: ……………, тел.: 02/93 82 682, вътр. . …………. 

 

Чл.31. Всяка страна ще бъде надлежно уведомена в писмена форма в тридневен срок от 

другата страна относно промени в адреса или лицата за контакт. Пропускът да се уведоми или 

неправилното уведомление за промяна на адреса, ще освободи другата страна от отговорност за 

неточно изпращане на съобщенията, изисквани по този договор 

 

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по 

един за всяка от страните. 

Неразделна част от този договор са: 

1.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя; 

2.Ценово предложение на Изпълнителя. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                          ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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                                                                                                                  Приложение № 1 

 

ПРИЕМО ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ /образец/ 

Към договор за осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на обектите на 

ДП ТСВ 

 

Днес, ………..2016 год. страните по договор № ……………/2016 год., с предмет: Осъществяване 

на денонощна физическа невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за 

ползване и управление на ДП ТСВ  

Представлявани от: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………………….. 

(……………….)                   (три имена, подпис) 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………….. 

(……………….)                 (три имена, подпис) 

 

Установиха, че Изпълнителят (……………………..) изпълнява договора, съгласно неговите 

условия за периода ………………..2016 год. - ……………….2016 год. 

 

1.За посочения период са установени следните щети на обект: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2.За посочения период са не са установени нанесени щети. 

 

(Невярното се зачертава) 

 

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

/Поделение „ТСВ” - /……………./      /…………………/ 

 

…………………         ……………. 

/Подпис/          /Подпис/ 
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                                                                                                                           Приложение № 6 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.3, т. 1, буква „д” от ППЗОП 

 

Долуподписаният/-та_______________________________________________________                                   

с ЕГН____________, лична карта №__________, издадена на __________от МВР гр.________, в 

качеството си на __________________                              на ___________________, със седалище и 

адрес на управление гр.______________________,тел.: _______________, факс: ______________, 

регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ______________  - 

участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена и с технически средства охрана на 

обекти, предоставени за ползване и управление на ДП ТСВ” със срок на услугата 2 години,  

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 

При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени  задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд.  

 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни в 

настоящата декларация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:____________2016 г.             Подпис:________________ 

                     (име и длъжност на 

          представляващия участника) 
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Приложение № 7 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 3, т. 8 , чл. 4 и чл. 5, ал. 1, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

 

Долуподписаният/ата/           , 
/собствено бащино фамилно име / 

ЕГН     , притежаващ/а лична карта №      , 

издадена на     от       , с постоянен адрес:   

          ____ 

в качеството си на лице по чл. 54,ал.2 от ЗОП,във  връзка с чл.40 от ППЗОП, а именно:   

    
/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./ 

в               
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ 

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 

__________________________, участник/трето лице/подизпълнител/ в процедура по ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна, физическа, 

невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и 

управление на ДП ТСВ” за срок от 2 години 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с  

                                                      /ненужното се зачертава/ 

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________. 

 

2. Представляваното от мен дружество е / не е контролирано от лица, регистрирани в  

                                                                   /ненужното се зачертава/ 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________. 

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици. 

 Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

 4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 5, ал. 1, т.3 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 
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Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни в 

настоящата декларация. 

 

 

Дата    2016 г.       ДЕКЛАРАТОР:   _________ 

 

Гр.                        /подпис/ 

 

 

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се 

представя от едно от лицата по чл. 54,ал. 2 от ЗОП,във  връзка с чл.40 от ППЗОП 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 /Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици/  

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Членове 3 и 3а не се 

прилагат, когато: 

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) акциите на дружеството, в което 

пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка 

на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на 

Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на 

Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни 

книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, 

или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са 

разкрити по реда на съответния специален закон; 

2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество 

майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила 

спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на 

информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по 

чл. 6; 

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, 

чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни 

собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар 

или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е 

представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за 

задължителното депозиране на печатни и други произведения; 

5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна 

по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на 

държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо 

достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни 
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собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага 

споразумението; 

6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска 

страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за 

асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за 

отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни 

собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага 

решението; 

7. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която 

Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, 

включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната 

търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в 

регистъра по чл. 6; 

8. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество 

майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено 

международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по 

Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите 

действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6. 
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Приложение №8  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ НА КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОХРАНИТЕЛНАТА 

ДЕЙНОСТ 

 

 

Долуподписаният/-та____________________________________________________________ 

(собствено, бащино и фамилно име) 

с ЕГН____________, лична карта №__________, издадена на __________от МВР гр.________и 

адрес:_______________________________, в качеството си на ____________, 

(постоянен адрес)                                               (длъжност) 

На ___________________, със седалище и адрес на управление гр.______________________,тел.: 

_______________, факс: ______________, регистриран по ф.д. №___________/________год. по 

описа на _______________________съд,  ЕИК/БУЛСТАТ _____________,  

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 

 В присъствието на представителите между фирмата кандидат/участник:................................. 

………………………………… с адрес:…………………………., тел: ………….., факс: 

…………………….. и ДП ТСВ в качеството му на Възложител, в процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна физическа 

невъоръжена и с технически средства охрана на обекти, предоставени за ползване и 

управление на ДП ТСВ”, извършихме оглед на обектите, подлежащи на охрана от предмета на 

поръчката и се запознахме на място с особеностите на обектите и всички обстоятелства и 

ограничения при изпълнението, които биха могли да окажат влияние върху техническото и 

финансово предложение при подготовка на офертата за изпълнение на горецитираната поръчка. 

 

 Представител на фирмата кандидат/участник: 

 

 ........................................................................................., подпис: ...........................  

  (име, фамилия)     

 Представител на Възложителя: 

 

 ........................................................................................., подпис: ...........................  

  (име, фамилия)     

 

     

Дата:____________2016 г.             Подпис:________________ 

                     (име и длъжност на 

          представляващия участника 

 

 

*** Забележка: Участникът подава една обща декларация за всички обекти, подлежащи на 

охрана. 

 


