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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17 
тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145; дежурен тел.: 02/ 9879551;  info@mc.government.bg; www.mc.government.bg 

 
 

 

ОДОБРЯВАМ: 

.....................................   

            МИЛДА ГЕОРГИЕВА-ПАУНОВА 

        ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПООП” 
        (съгласно Заповед № РД09-905/18.11.2014 год. 

                       за делегиране на правомощия) 

                   

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

 

За представяне на оферта за избор на изпълнител по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП на 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на физическа въоръжена и невъоръжена 

охрана на административната сграда на Министерството на културата” 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Министерство на културата на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички 

заинтересовани лица да подадат оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с  

предмет „Извършване на физическа въоръжена и невъоръжена охрана на 

административната сграда на Министерството на културата” при следните условия: 

1. Предмет на поръчката: Извършване на физическа въоръжена и невъоръжена 

охрана на административната сграда на Министерството на културата, намираща се в гр. 

София, бул. „Александър Стамболийски”№ 17. 

2. Вид на поръчката: По чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП чрез събиране на оферти въз основа 

на публична покана. 

3. Обхват на поръчката: съгласно техническата спецификация, неразделна част от 

документацията за участие.  

4. Прогнозна стойност на поръчката – до 50 000 лв. без ДДС. Оферираната цена 

трябва да е окончателна и да включва всички разходи, необходими за изпълнение на 

поръчката. 

5. Срок за изпълнение на поръчката –  за извършване на физическа охрана на 

административната сграда на Министерството на културата е сключен договор № РД 11-

03-15/ 12.03.2015 г. за срок от 1 година, след проведена открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка. Изпълнителят по договора е подал двумесечно писмено предизвестие 

за предсрочно прекратяване на договора, което изтича на 28.06.2015 год. С оглед на това за 

възложителят възниква необходимост от избор на изпълнител, който да извършва охрана 

на обекта за период от 9 месеца, считано от 29.06.2015 г. 

6. Минимални условия, на които трябва да отговарят участниците: 
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6.1. да имат опит в изпълнение на договори за извършване на физическа охрана на 

обекти, като са изпълнили минимум 3 договора  с предмет сходен с предмета на настоящата 

поръчка през последните 3 (три) години (2012 г., 2013 г. и 2014 г.).  

6.2. Да притежават валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност, 

съгласно Закона за частната охранителна дейност. 

6.3. Да притежават право на ползване на собствена радиочестота за извършване на 

пряка охранителна дейност. 

6.4. Да имат сключена застраховка „Професионална отговорност”, валидна към датата 

на подаване на офертата, за покриване на вреди, настъпили вследствие на виновно 

неизпълнение на професионални задължения при или по повод на извършаване на 

охранителна дейност. Ако към датата на сключване на договор с избрания изпълнител 

застраховката е изтекла, изпълнителят е длъжен да сключи нова, която да покрива целия 

срок на договора. 

6.5. Да притежават техническо оборудване за изпълнение на поръчката (огнестрелно 

оръжие, палки, белезници, радиостанции и др. помощни средства). 

6.6. Да притежават сертификат за внедрена система за управление на качеството в 

охранителната дейност по системата IS0 9001:2008 или еквивалентен. 

6.7. Да разполагат с минимум 10 (десет) охранители, назначени по трудово 

правоотношение, преминали съответни курсове за обучение на дейностите по охрана и 

боравене с огнестрелно оръжие, които могат да извършват охрана на обект.  

6.8. Да разполагат с мониторингов (диспечерски) център на територията на гр. София 

към датата на подаване на офертата. 

6.7. Да са вписани като администратор на лични данни в Комисията за защита на 

личните данни. 

В случай на участие в обществената поръчка на обединение, минималните 

изисквания се отнасят общо за обединението. 

7. Офертите на участниците следва да съдържат: 

7.1. Списък на документите – по образец (Приложение № 1); 

7.2. Оферта– по образец (Приложение № 2); 

Когато участникът е физическо лице се представя копие от документ за самоличност 

- заверено от участника. Ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и 

не са посочили ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние, издадено не по-

рано от 1 (един) месец преди датата на представяне на офертата за участие. Когато 

участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, документът трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която 

участникът е установен и да се представи  в официален превод
1
 на български език. В 

случай, че се използват подизпълнители се представя заверено от участника копие от 

документа за регистрация или единния идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от 

Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лицe или едноличен 

търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 

7.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП - по образец 

(Приложение №3). Декларацията се представя от лицето/ лицата, които представляват 

участника. Когато деклараторът е чуждестранно физическо или юридическо лице, 

декларацията се представя и в превод на български език. В случай че участникът е посочил, 

че ще използва подизпълнители, декларацията се представя от лицето/лицата, които ги 

представляват.  

                                                 
1
"Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има  сключен 

договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 
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7.4. Валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно Закона 

за частната охранителна дейност 

7.5. Застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност”, 

валидна към датата на подаване на офертата, за покриване на вреди, настъпили вследствие 

на виновно неизпълнение на професионални задължения при или по повод на извършаване 

на охранителна дейност. 

7.6. Сертификат за внедрена система за управление на качеството в охранителната 

дейност по системата IS0 9001:2008 или еквивалентен. 

7.7. Декларация по чл. 51, ал.1 т.1-4, 7 и 8 от ЗОП (по образец Приложение № 6), 

която съдържа следното: 

а. списък на основните договори за извършени охранителни услуги през последните 3  

години (2012 г., 2013 г., 2014 г.), с посочване на стойностите, датите и получателите Към 

списъка се прилагат доказателства за извършените услуги – под формата на удостоверение, 

издадено от получателя или от компетентен орган, или  чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за услугата.   

б. данни за техническото оборудване, с което разполага участникът, необходимо за 

извършване на охранителната дейност. 

в. данни за охранителите, наети по трудов договор и отговорни за изпълнение на 

поръчката с посочване на три имена, образование, професионална квалификация и 

професионален опит. Към списъка се представя копие от разрешение за носене и употреба 

на огнестрелно оръжие, издадено от МВР на охранителите, които ще извършват въоръжена 

охрана.  

г. данни за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за 

последните три години.   

7.8. Декларация за наличие на мониторингов (диспечерски) център на територията на 

гр. София към датата на подаване на офертата с посочване на точен адрес и телефон за 

връзка (свободен текст). 

7.10. Удостоверение за вписване на участника като администратор на лични данни в 

Комисията за защита на личните данни 

7.11. Лиценз за наличие на собствена радиочестота за извършване на пряка 

охранителна дейност. 

7.12. Декларация за запознаване с обекта – по образец (Приложение № 7). 

7.13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката– по образец (Приложение 

№ 4). Към техническото предложение трябва да се приложи  План за охрана на обекта, 

разработен съгласно изискванията на чл. 24, ал.2 от Закона за частната охранителна 

дейност.  

Планът за охрана на обекта следва да съдържа описание на организацията на 

работата, като е отчетена спецификата на обекта; разпределение на екипа по постове - брой 

охранители покриващи съответния пост; следва да са посочени конкретни задачи, съобразно 

вида на охраната, като за всеки охранител са посочени конкретни функции и отговорности, 

разпределени съобразно поста; пропускателния режим в сградата следва да е съобразен с 

Вътрешните правила за пропускателния режим в сградата на Министерството на културата; 

планът следва да съдържа описание на действията на охраната при възникване на кризисни 

ситуации: пожар, наводнение, земетресение, заплаха от бомбени атентати, терористични 

атаки, бунтове и размирици; да включва тактиката и методите на действие при екстремни 

ситуации и мерки за минимизиране на заплахата; предложения за реализиране на дейности с 

цел повишаване сигурността в обекта; следва да има описание на механизма на вътрешно-

екипна координация при разпределението на задачите и отговорностите на екипа за охрана, 

система за инструктаж и контрол на охранителите; начина на взаимодействие на 

охранителите с МВР; следва да се посочат данни за оръжието, което ще се използва от 

въоръжената охрана, както и да е представен график на работата на охранителите по 

постове. 
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7.14. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - по образец (Приложение № 

5). От участие в процедурата ще бъдат отстранени оферти, в които посоченото месечно 

трудово възнаграждение на охранител е под размера на минималния осигурителен доход по 

основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно Закона за 

бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 год. 

В случай че се представят документи на чужд език, те трябва да бъдат придружени 

от превод на български език. Когато се представят копия на документи, същите следва да 

имат гриф „вярно с оригинала”, три имена, подпис на лицето, извършило заверката, и печат 

на участника.  

8. Критерий за оценка на офертите: класирането на офертите ще се извършено по 

критерия „икономически най-изгодна оферта”, при следните компоненти за формиране на 

комплексната оценка на офертите: 

 

Комплексна оценка – КО: 

Комплексната оценка се получава от сбора на стойностите на техническата оценка 

/Тn/, ценовата  оценка /Цn/ и срока за възстановяване на  нанесени материални щети на 

охранявания обект в календарни дни /Св/, чийто максимален общ сбор е 100 точки, съгласно 

формулата:  

 

КО = Тn  +  Цn + СВ   където: 

 

КО – комплексната оценка на n-тата оферта; 

Тn – техническата оценка на n-тата оферта с максимален брой 40 точки; 

Цn – финансовата оценка на n-тата оферта с максимален брой 50 точки. 

Св – срок за възстановяване на  нанесени материални щети на охранявания обект в 

календарни дни с максимален брой 10 точки. 

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка (КО). 

Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на 

комплексните оценки. 

 

При оценка на всеки един от показателите, комисията изчислява точките с точност до 

втория знак след десетичната запетая. 

 
 

1. Техническа оценка /Тn/ - максимален брой точки 40 т.  

Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията в 

съответствие с показателите за оценка. Оценката на Техническата оферта включва като 

цяло оценка на пълнотата на разработката (с конкретика, мотивировка и съгласно 

нормативните изисквания) за следните обстоятелства: организация на работата, която да 

отчита спецификата на обекта и да съдържа информация относно: разпределение на 

охранителите по постове, конкретните им функции и отговорности, съгласно 

пропускателния режим в сградата, установен с Вътрешните правила за пропускателния 

режим в сградата на Министерството на културата; система за инструктаж и контрол на 

охранителите; описание на действията на охраната при възникване на кризисни ситуации: 

пожар, наводнение, земетресение, заплаха от бомбени атентати, терористични атаки, 

бунтове и размирици, тактиката и методите на действие при екстремни ситуации и мерки за 

минимизиране на заплахата; предложения за реализиране на дейности с цел повишаване 

сигурността в обекта; примерен график на работата на охранителите по постове за период от 

1 месец. 

Техническата оценка , носи следния брой точки: 

а. По този показател участникът получава максимум 40 точки, когато техническото 

предложение на участника съдържа пълнота на разработката за следните обстоятелства:  
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- организация на работата, която да отчита спецификата на обекта и да съдържа 

информация относно: разпределение на охранителите по постове, конкретните им функции 

и отговорности,  съгласно пропускателния режим в сградата, установен с Вътрешните 

правила за пропускателния режим в сградата на Министерството на културата; система за 

инструктаж и контрол на охранителите. 

- описание на действията на охраната при възникване на кризисни ситуации: пожар, 

наводнение, земетресение, заплаха от бомбени атентати, терористични атаки, бунтове и 

размирици; тактиката и методите на действие при екстремни ситуации и мерки за 

минимизиране на заплахата; 

- предложения за реализиране на дейности с цел повишаване сигурността в обекта;  

- примерен график на работата на охранителите по постове за период от 1 месец. 

 

б. По този показател участникът получава 20 точки, когато в техническото 

предложение на участника едно от следните обстоятелства е засегнато формално или 

липсва:  

- организация на работата, която да отчита спецификата на обекта и да съдържа 

информация относно: разпределение на охранителите по постове, конкретните им функции 

и отговорности,  съгласно пропускателния режим в сградата, установен с Вътрешните 

правила за пропускателния режим в сградата на Министерството на културата; система за 

инструктаж и контрол на охранителите. 

- описание на действията на охраната при възникване на кризисни ситуации: пожар, 

наводнение, земетресение, заплаха от бомбени атентати, терористични атаки, бунтове и 

размирици; тактиката и методите на действие при екстремни ситуации и мерки за 

минимизиране на заплахата; 

- предложения за реализиране на дейности с цел повишаване сигурността в обекта;  

- примерен график на работата на охранителите по постове за период от 1 месец. 

 

в. По този показател участникът получава 3 точки, когато в техническото 

предложение на участника две от следните обстоятелства са засегнати формално или 

липсват: 

- организация на работата, която да отчита спецификата на обекта и да съдържа 

информация относно: разпределение на охранителите по постове, конкретните им функции 

и отговорности,  съгласно пропускателния режим в сградата, установен с Вътрешните 

правила за пропускателния режим в сградата на Министерството на културата; система за 

инструктаж и контрол на охранителите. 

- описание на действията на охраната при възникване на кризисни ситуации: пожар, 

наводнение, земетресение, заплаха от бомбени атентати, терористични атаки, бунтове и 

размирици; тактиката и методите на действие при екстремни ситуации и мерки за 

минимизиране на заплахата; 

- предложения за реализиране на дейности с цел повишаване сигурността в обекта;  

- представен е примерен график на работата на охранителите по постове за период от 

1 месец. 

 

г. В случаите, когато повече от две от горепосочените обстоятелства са засегнати 

формално и/или липсват в техническото предложение участникът се отстранява от участие 

в процедурата, защото е представил оферта, която не отговаря на изискванията на 

възложителя. 

„Формално” е техническо предложение, в което участникът е повторил самите 

изисквания на техническата спецификация за изпълнение на поръчката, но без конкретика 

и/или мотивировка и/или без съобразяване с нормативните изисквания за изпълнение на 

дейността. Формално е предложение, в което участник само бланкетно/ декларативно е 

заявил, че ще предприема необходими мерки без да конкретизира и/или мотивира как ще ги 

изпълни и без да отчита спецификата на обекта, или съдържа декларативни предложения за 
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повишаване сигурността в обекта без да мотивира своя избор на конкретно решение от 

гледна точка на целите на обществената поръчка. 

 

2. Финансова оценка Цn –с максимален брой 50 точки 

 

                       Цn min 

Цn =    ——————— *50,   където: 

                     Цn x 

                      

Цn min – предложената най – ниска цена за изпълнение на поръчката. 

Цn – предложената цена за изпълнение на поръчката на n-тата оферта. 

 

3. Срок за възстановяване на  нанесени материални щети на охранявания обект в 

календарни дни /Св/ -  максимум 10 точки  

 

                       Свmin 

Св =    ——————— *10,   където: 

                     Свx 

                      

Св min  – най – краткият предложен срок за възстановяване на нанесени материални щети на 

охранявания обект в календарни дни, считано от установяване на вредата. 

Свx – срок, необходим за за възстановяване на нанесени материални щети на охранявания 

обект в календарни дни, считано от установяване на вредата, на n-тата оферта. 

 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При 

условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 

относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В 

случай, че офертата не може да се определи по този ред, комисията провежда публично 

жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.  

9. Срок за подаване на офертите: до 22.06.2015 год., 17:30 часа вкл. 

10. Място за подаване на офертите: Офертите се подават в деловодството на 

административната сграда на Министерство на културата, гр. София, бул.”Александър 

Стамболийски”№ 17 в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Оферта за извършване на 

физическа въоръжена и невъоръжена охрана на административната сграда на 

Министерството на културата” - име на участника, адрес, телефон, факс, електронна 

поща и лице за контакт. 

11. Срок на валидност на офертите: 90 календарни дни, считано от датата на 

подаване на офертата. 

12. Документи за сключване на договор– при сключване на договора избраният 

изпълнител е длъжен да представи следните документи: 

12.1. документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата , в 

която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен 

регистър или предоставянето им служебно на възложителя. 

12.2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. 

12.3. гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 %  от стойността на договора 

без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена под формата на банкова 

гаранция или под формата на неолихвяем паричен депозит. Когато се представя банкова 

гаранция срокът й на валидност трябва да обхваща  целия срок на договора, удължен с 30 

дни. Когато гаранцията е под формата на паричен депозит, той трябва да се преведе по 

сметка IBAN:BG41 BNBG 96613300175501, BIC:BNBGBGSD, обслужваща банка: Българска 

народна банка - Централно управление, като се посочи поръчката, за която се внася. 
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 13. Оглед на обекта, предмет на поръчката, може да бъде извършен до крайната 

дата за подаване на оферти. Лица за контакт: Боряна Стойкова – главен специалист в 

Дирекция „Управление на собствеността”, телефон 02/94-00-935  и арх. Иван Мечкунов – 

държавен експерт в Дирекция „Управление на собствеността”, телефон 02/94-00-949 . За 

осигуряването на достъп лицата следва да представят документ за самоличност. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

 

Охраната на административната сграда на Министерство на културата на бул. „Ал. 

Стамболийски”№ 17 се осъществява от не по-малко от 6 (шестима) охранители, 

разположени в два поста, както следва: 

Пост № 1 - намира се в преддверието на фоайето на официалния вход на 

Министерство на културата. Дежурството се извършва от не по-малко от 4 (четирима) 

въоръжени охранители, 24 часа без прекъсване. Задълженията на охранителите включват 

следните дейности : 

1.1. През работното време на министерството: 

 Контрол на достъпа на посетителите в министерството – реда и организацията на 

влизането на посетители през официалния вход, съгласно Вътрешните правила за 

пропускателния режим в административната сграда на Министерството на културата, 

уреждащи реда за преминаване през официалния вход на министерството. 

 Съхраняване и контролиране връзките с ключовете, комплектовани по етажи; 

 Контролиране на местата за паркиране на служебните автомобили на МК и 

автомобила на НСО, обслужващ министъра; 

 Видео наблюдение на прилежащата територия на сградата – вътрешен двор и 

тротоара по протежение на бул. „Александър Стамболийски”; 

 Наблюдение входа на зала „Средец” и осъществяване на превенция срещу 

посегателства върху експонатите или неприемливо поведение на посетители в галерията. 

1.2. В извънработното време на министерството: 

 От 17:30 до 20:30 часа следене за своевременно напускане на външни лица, влезли 

през официалния вход; 

 След 20:30 часа извършване на обход на сградата и изключване на захранването 

по етажи; 

 При възникване на извънредни обстоятелства незабавно информиране на 

отговорните длъжностните лица от Министерство на културата, определени съгласно 

заповед на министъра на културата, както и/или органите на МВР; 

 Незабавно информиране на органите на МВР и съответните длъжностни лица от 

Министерство на културата при възникване на кризисни ситуации: пожар, наводнение, 

земетресение, заплаха от бомбени атентати, терористични атаки, бунтове и размирици и др.; 

 

Пост № 2 - намира се в преддверието на фоайето на служебния вход на 

министерството. 

Дежурството се извършва на смени от 2 (двама) невъоръжени охранители във 

времето от 07:00 часа до 20:00 часа само през работни дни. Задълженията на охранителите 

включват следните дейности: 

 Изпълняване на дейности по пропускателния режим, съгласно реда, определен с 

Вътрешните правила за пропускателния режим в административната сграда на 

Министерството на културата; 

 Подпомагане на охранителя на официалния вход при осъществяване на контрола 

на паркоместата на служебния паркинг на Министерство на културата.  
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 Незабавно информиране на органите на МВР и съответните длъжностни лица от 

Министерство на културата при възникване на кризисни ситуации: пожар, наводнение, 

земетресение, заплаха от бомбени атентати, терористични атаки, бунтове и размирици и др.

  

 Изпълнителят носи 100 % имуществена отговорност при щети и материални 

загуби за възложителя, причинени в резултат на виновно и недобросъвестно изпълнение на 

поетите в договора задължения. При нанасяне на материални щети и загуби за 

възложителя, вследствие неизпълнение на поетите с договора задължения, същите се 

установяват с констативен протокол, подписан от представители на страните по договора. 

При отказ от страна на изпълнителя да подпише констативния протокол, вредите се 

заплащат само въз основа на констатациите, определени от представителите на 

възложителя. В тези случаи изпълнителят е длъжен да възстанови вредите до пазарната 

стойност на вещите, като възложителят има право да бъде обезщетен от представената 

застрахователна полица и/или гаранция за изпълнение – до размера на вредите. 

Констативният протокол се подписва най-късно в еднодневен срок от установяване на 

възникналата щета, като в същия срок страните отразяват всички обстоятелства по 

кражбата, вида и стойността на откраднатите вещи, неизпълнението на задължение на 

изпълнителя и срока за изплащане на щетата. Този протокол е окончателен. 

 

Изпълнението на настоящата обществена поръчка трябва да бъде съобразено с 

Вътрешните правила за пропускателния режим в сградата на Министерството на културата, 

приложени по-долу, както следва:  

 

 

ПРАВИЛА 

ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА 

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, НАХОДЯЩА СЕ НА БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР 

СТАМБОЛИЙСКИ” № 17, ГР. СОФИЯ 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Правилата са задължителни за всички лица, работещи или посещаващи 

административната сграда на Министерството на културата. 

2. Физическата охрана и пропускателния режим в административната сграда се 

осъществяват от специализирана охранителна фирма, която има съответния лиценз и е 

сключила договор за охрана с министерството. 

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ 

 

1. През официалния вход на сградата се пропускат: 

1.1. Министърът, зам.-министрите, началникът на кабинета на министъра, главният 

секретар, парламентарният секретар, членовете на политическия кабинет; 

1.2. Официални гости, чуждестранни делегации и дипломати, гости по културни 

програми и проекти, съпровождащи ги журналисти и други лица. Посрещат се и се 

съпровождат от служители на протокола или определени такива с разпореждане на 

министъра; 

1.3. Народни представители, министри, заместник-министри, еднолични органи на 

държавната власт, техните заместници и членове на колегиални органи на държавната 

власт след представяне на служебна карта; 

1.4. Хора с увреждания, чрез използване на специално изградената платформа, 

задължително с придружител; 
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1.5. Официалният вход се ползва от всички служители и посетители в случай на: 

пожар, земетресение, терористичен акт, други екстремни случаи, изискващи бърза 

евакуация на хората в сградата. 

2. През служебния вход на сградата се пропускат: 

2.1. Служителите на министерството работещи в административната сграда; 

2.2. Служителите от други ведомства, не работещи в административната сграда - 

срещу представяне на служебна карта и записването им от охранителя в регистър; 

2.3. Външни лица – допускането в сградата се извършва след предоставяне на 

документ за самоличност, като охранителят го записва в регистъра (записват се само 

имената). Охранителят следва да върне документа за самоличност на притежателя и да 

предостави достъп до сградата, единствено с придружител. Горепосочените лица 

осъществят връзка със служителите на министерството чрез телефоните в преддверието и 

изчакват за да бъдат посрещнати. При напускане на сградата служителят, който е 

посрещнал външното лице го изпраща до помещението на охраната; 

2.4. В Регистъра по т. 2.2. и 2.3. задължително се вписват следните данни: дата и час 

на влизане; имена и др. удостоверителни данни; при кого отива посетителят; час на 

излизане; други данни, бележки и обстоятелства; 

2.5. Униформени и цивилни служители на МВР, МО, НСО, Народното събрание, 

Президентството, Министерския съвет, Министерства и други институции, от централната 

и местна власт, съдебната система и др., при и по повод изпълнение на служебните им 

задължения, се посрещат от предварително определени служители, а когато посещенията са 

инцидентни охраната незабавно уведомява служителя, при когото е посещението; 

2.6. Групи от лица се допускат във връзка с провеждане на служебни мероприятия, 

както и за извършване на дейности по поддръжката и ремонта на сградата по 

предварително представен на охраната списък. Списъкът се изготвя от съответната 

дирекция, организираща мероприятието и се утвърждава от главния секретар. В списъка 

трябва да са вписани трите имена на лицата и ЕГН. При влизане в сградата, тези лица 

задължително се придружават от определен служител от министерството; 

2.7. Влизането на служители и престоя в сградата в почивни и празнични дни се 

допуска само с писмено разрешение на главния секретар или заповед за извънреден труд; 

2.8. Изнасянето на материални ценности (офис оборудване, компютри, принтери, 

копирни машини и др. техника) става със служебна бележка подписана от прекия 

ръководител. В служебната бележка се отбелязват инвентарният (серийният) номер на 

материалните ценности и датата на изнасянето им. В неприсъствен ден изнасянето е 

категорично забранено;  

2.9. При констатиране на опит за посегателство или за нерегламентирано изнасяне от 

административната сграда на имущество, дежурният охранител незабавно уведомява 

главния секретар и директора на дирекция АОЧР. За събитието се съставя констативен 

протокол; 

2.10. При възникване на аварии и инциденти в административната сграда, 

охранителите са длъжни незабавно да уведомят отговорните длъжностни лица от 

министерството, и/или органите на МВР; 

3. Дежурните охранители: 

3.1. Са длъжни да следят за изправността на техническите средства за охрана, 

видеонаблюдение и пожароизвестяване, като при повреда и аварии да уведомят незабавно 

служителя по сигурност на информацията. 

3.2. В извън работното време на министерството са длъжни да проявяват бдителност, 

редовно да извършват проверки на района и да предприемат необходимите мерки за 

недопускане и /или предотвратяване на аварии, пожари, течове и други. 

3.3. Да съхраняват и предоставят срещу подпис резервните ключове от работните 

помещения в случаи на аварии или при други конкретни разпореждания от главния 

секретар. 
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3.4. Не допускат присъствието на лица, извършващи просия или със съмнително 

поведение, което може да доведе до нарушаване на реда в министерството. 

 

ІІІ. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА 

МИНИСТЕРСТВОТО 

 

1. Служителите на министерството, работещи в административната сграда се 

допускат срещу магнитна идентификационна карта (МИК) или служебна карта. 

Служителите се чекират с МИК на пропускателното устройство във всеки случай на 

влизане и излизане в/от сградата. 

2. Магнитната идентификационна карта се изработва по образец от фирма, с която 

министерството има сключен договор. 

3. Служителите на министерството нямат право да преотстъпват служебните си 

карти на други лица по каквито и да било причини. 

4. В случай на повреда, изгубена или открадната служебна карта служителят 

своевременно уведомява главния секретар в писмена форма, с оглед изработването на нова 

карта. 

5. Служебните карти на служители, на които са прекратени правоотношенията,  се 

връщат в дирекция АОЧР, срещу подпис в обходния лист. 

 

ІV. НЕ СЕ РАЗРЕШАВА 

 

1. Влизането в сградата на служители и граждани в нетрезво състояние, на лица 

намиращи се под въздействието на упойващи вещества или на лица с непристойно 

поведение. 

2. Влизането в административната сграда с огнестрелно оръжие, с изключение на 

служителите на МВР, имащи право да носят такова. 

3. Влизането с животни. 

4. Внасянето в административната сграда и оставянето в прилежащия район на 

обемист багаж и пакети с неясно съдържание. 

5.  Поставянето на лични вещи, предмети и пакети в и около входовете, 

преддверията, стълбищата, коридорите и прозорците на сградата. При установяване 

наличието на внесени и оставени вещи, предмети и пакети в сградата, пораждащи съмнение 

относно съдържанието им, служителите на министерството уведомяват дежурния служител 

по охраната, който предприема необходимите действия. 

6. Фотографирането и филмирането вътрешността на административната сграда, без 

разрешение на ръководството на министерството. 

7. Извършването на рекламна дейност в района на административната сграда без 

разрешението на главния секретар. 

8. Разпространяването на информация, свързана с организацията на охраната и 

наличните технически средства за защита на административната сграда. 

9. Паркиране на МПС на местата определени и обособени за нуждите на 

Министерството на културата.  

10. Дежурните охранители следят за реда за паркиране пред сградата на 

министерството. 

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

1. Дежурните охранители са длъжни да докладват своевременно на ръководството за 

всички случаи на допуснати нарушения и пропуски по спазването на настоящите правила. 

2. Контролът по изпълнението на настоящите правила се възлага на главния 

секретар. 
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3. Ръководителите на звена в министерството да запознаят служителите с Правилата 

и да осъществяват контрол за неговото изпълнение. 

4. За нарушение на правилата служителите носят дисциплинарна отговорност. 

5. Ръководството на охранителната фирма, осъществяваща охраната и 

пропускателния режим в сградата, в срок от 7 дни от предоставяне на екземпляр от 

утвърдените правила да актуализира съответните планове и инструкции в съответствие с 

изискванията му. 
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Приложение № 1 

 

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 

 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

физическа въоръжена и невъоръжена охрана на административната сграда на 

Министерството на културата” 

 

 

 Вид документ Копие Оригинал Бр. страници 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

 

…………………….. г.                   Декларатор:  …………………………  

(дата на подписване)                                                           (подпис)         

                                                              

…………………………  

       (име и фамилия)         
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Приложение № 2 

 

ОФЕРТА 

 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП с 

предмет: „Извършване на физическа въоръжена и невъоръжена охрана на 

административната сграда на Министерството на културата” 

 

Административни сведения: 

 

Наименование на участника  

………………………………………………………………………………………… 

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН ………………………………………………………… 
(или друга идентифицираща информация 

в съответствие със законодателството на държавата,  

в която участникът е установен ) 

 

Седалище:  

- пощенски код………………населено място ……………; 

- ул./бул…..№ …, блок….№ ….вход….етаж…; 

 

Адрес за корреспонденция: 

- пощенски код………………населено място ……………; 

- ул./бул…..№ …, блок….№ ….вход….етаж…; 

 

Телефон………………….. 

Факс …………………….. 

Е-mail адрес ……………….. 
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавя необходимият брой полета ) 

 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 
 (ако лицата са повече от едно , се добавя необходимият брой полета ) 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта № , адрес ………………………. 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта № , адрес ………………………. 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта № , адрес ………………………. 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава ) от следните 

лица:  

1……………………………………………. 

2…………………………………………….. 

Данни за банковата сметка: 

- обслужваща банка ………………………… 

- IBAN ………………………… 

- BIC ………………………… 

- Титуляр на сметката ………………………… 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената процедура по реда на глава 8а от 

ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на физическа 

въоръжена и невъоръжена охрана на административната сграда на Министерството 

на културата”, като  подаваме оферта при условията, обявени в документацията да 

участие и приети от нас. 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че 

същата ни бъде възложена. 

3. Декларираме, че приемаме изцяло условията за изпълнение  на обществената 

поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор. 

4.  Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила 

на заетостта, включително условията на труд и минималната цена на труда
2
. 

5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме / ще ползваме 

(невярното се зачертава) следните подизпълнители: 

1. …………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………….. 
(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял 

от стойността на обществената поръчка в процент) 

6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта ще бъде …………..календарни 

дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.   

 

 

 

…………………….. г.                   Декларатор:  …………………………  

(дата на подписване)                                                           (подпис)         

                                                              

…………………………  

       (име и фамилия)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Органите, от които може да се получи информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в страната, където трябва да се предоставят услугите са Агенция по 

заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” 
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Приложение № 3 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 

 

Подписаният/ата   ………………………………………………………………………………… 

Данни по документ за самоличност …………………… ………………………………… 
             (№ на лична карта/паспорт , дата на издаване , орган и място на издаване  ) 

в качеството си на ……………………………………………………...............................  
(посочва се длъжност) 

на      ……………………………………………………………...................................................... 
(посочва се наименованието на участника)  

 

ЕИК/БУЛСТАТ: ………………………………………………………………....... 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М че: 

 

1. В качеството ми на лице по чл.47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан (а) с влязла в сила 

присъда / реабилитиран съм  (невярното се зачертава) за: 

 а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

 б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

 в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

 г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

 д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

 2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 

 3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, 

нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове. 

 4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което 

се отнася до конкретния участник ) : 

а)  няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган. 

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията. 

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни 

участници) 

5. В качеството ми на лице по чл.47, ал. 4 от ЗОП  не съм свързан по смисъла на § 1, т. 

23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или 

със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни. 

 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

   



 16 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен),  в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т.1-4 са: 

 1. ........................................ 

 2. ....................................... 

3. ....................................... 

  

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата , в която 

участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя 

информация за обстоятелствата по т.1-4 са:  

 1. ........................................ 

 2. ....................................... 

3. ....................................... 

 

 

 

…………………….. г.                   Декларатор:  …………………………  

(дата на подписване)                                                           (подпис)         

                                                              

…………………………  

       (име и фамилия)         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Декларацията се подписва и подава от лицата, които представляват участника.  
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Приложение № 4 

 

 

ДО 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

 

Гр.София, бул. „Ал.Стамболийски” №17 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

 

Настоящото предложение е подадено от 

…………………………………………………………………………………………...................... 

/наименование на участника / 

и подписано от 

…………………………………………………………………………………………...................... 

/трите имена / 

в качествотому на 

…………………………………………………………………………………………...................... 

/длъжност/ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 

След запознаване с публикуваната публична покана за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на физическа въоръжена и невъоръжена 

охрана на административната сграда на Министерството на културата”, желаем да 

участваме в процедурата, като приемаме всички условия за участие в нея и заявяваме, че: 

 

1.Ще изпълняваме качествено и добросъвестно охраната на обекта, предмет на 

обществената поръчка, от противоправни посегателства, спазвайки нормативните 

изисквания за дейността.  

 

2.Съгласни сме срокът за изпълнение на поръчката да бъде 9 месеца, считано от 

датата на подписване на двустранен протокол за поемане на обекта под охрана.  

 

3.Предлагаме следното за подобряване на качеството на услугата, предмет на 

обществената поръчка и за реакция при екстремни ситуации (в случай, че има такива ) 

.………………………………………………………………………………………...................… 

4.Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за 

участие при следните условия : .................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

(Към техническото предложение трябва да се приложи  План за охрана на обекта, 

разработен съгласно изискванията на чл. 24, ал.2 от Закона за частната охранителна 

дейност. Планът за охрана на обекта следва да съдържа описание на организацията на 

работата, като бъде отчетена спецификата на обекта; разпределение на екипа по 

постове - брой охранители, покриващи съответния пост; следва да са посочени конкретни 

задачи, съобразно вида на охраната, като за всеки охранител са посочени конкретни 
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функции и отговорности, разпределени съобразно поста; пропускателния режим в 

сградата следва да е съобразен с Вътрешните правила за пропускателния режим в 

сградата на Министерството на културата; планът следва да съдържа описание на 

действията на охраната при възникване на кризисни ситуации: пожар, наводнение, 

земетресение, заплаха от бомбени атентати, терористични атаки, бунтове и размирици; 

да включва тактиката и методите на действие при екстремни ситуации и мерки за 

минимизиране на заплахата; предложения за реализиране на дейности с цел повишаване 

сигурността в обекта; следва да има описание на механизма на вътрешно-екипна 

координация при разпределението на задачите и отговорностите на екипа за охрана, 

система за инструктаж и контрол на охранителите; начина на взаимодействие на 

охранителите с МВР; следва да се посочат данни за оръжието, което ще се използва от 

въоръжената охрана, както и да е представен график на работата на охранителите по 

постове) 

 

Приложение: План за охрана на обекта. 

 

 

 

…………………….. г.                   Декларатор:  …………………………  

(дата на подписване)                                                           (подпис)         

                                                              

…………………………  

       (име и фамилия)         
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Приложение № 5 

 

 
ДО 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

Гр.София, бул. „Ал.Стамболийски” №17 

 

 

 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

 

 

Настоящото предложение е подадено от……………………………………………………… 

                                              /наименование на участника / 

и подписано от …………………………………………………………………… 

/трите имена / 

в качеството му на ………………………………………………………………………… 

/длъжност/ 

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Имаме удоволствието да Ви предложим нашето ценово предложение за изпълнение  

предмета  на обявената обществена поръчка, както следва: 

 

1. Месечна цена за охрана на административната  сграда на Министерство на 

културата в размер на .......................... лв. без ДДС (с думи…………) или ............................ с 

ДДС. Обща стойност за извършване на услугата за срока на договора - в размер на 

.......................... лв. без ДДС (с думи……….……) или ................................. с ДДС (с 

думи……….……) 

 

Ценовото ни предложение е формирано по следния начин: 

1. Месечна издръжка на един охранител: 

 Заплата      ……………………… лева 

 осигурителни плащания   ……………………… лева 

 други     ……………………… лева 

Общо: ……………………… лева (с думи……….…………………. /  

 

2. Месечна стойност на охраната:  

 общ брой на охранителите ……………….. човека 

 месечна издръжка на един охранител …………………… лева без ДДС 

 разходи за контрол и реагиране ……………………/словом …………./ лева  

 печалба ………………… /словом …………………./ лева 

 обща месечна стойност на услугата за обекта ……………/ словом ……………./ лева 

без ДДС.  

 

 

…………………….. г.                   Декларатор:  …………………………  

(дата на подписване)                                                           (подпис)         

                                                              

…………………………  

       (име и фамилия)         



 20 

 

 

Приложение №6 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по  чл. 51, ал. 1, т. 1- 4, 7 и 8 от ЗОП 

 

Подписаният/ата   ………………………………………………………………………………… 

Данни по документ за самоличност …………………… ………………………………… 
             (№ на лична карта/паспорт , дата на издаване , орган и място на издаване  ) 

в качеството си на ……………………………………………………...............................  
(посочва се длъжност) 

на      ……………………………………………………………...................................................... 
(посочва се наименованието на участника)  

ЕИК/БУЛСТАТ: ………………………………………………………………....... 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 

1. През последните 3 години участникът …………………………е сключил следните 

договори с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка : 
№  Дата на 

сключване на 

договора  

Дата на 

приключване на 

договора  

Стойност на 

договора в лева 

без ДДС 

Контрагент 

(наименование, адрес и 

телефон) 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

….     

….     

 

2. Участникът …………………(посочва се наименованието на участника) разполага със следното 

техническо оборудване за изпълнение на поръчката: 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

(прави се само кратко и ясно описание на оборудването) 

 

3. За изпълнение на поръчката ще бъдат ангажирани следните охранителите, които са 

наети по трудов договор: 

 
№  Име, презиме, фамилия 

 

Образование Професионална 

квалификация 

Професионален 

опит  (като 

число) 

Посочване на 

извършвания 

вид охрана – 

(въоръжена или 

невъоръжена) 

1.      

2.      

3.      

….      

….      
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4. Средният годишен брой на работниците и служителите на участника е следния: 

 

№ Година Среден годишен брой на 

работниците и 

служителите 

1. 2012 г.  

2. 2013 г.  

3. 2014 г.  

 

Приложение : 

1. Доказателства за извършените услуги - под формата на удостоверение, издадено от 

получателя или от компетентен орган, или  чрез посочване на публичен регистър , в 

който е публикувана информация за услугата.  

2. Копие от разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие на охранителите, 

които ще извършват въоръжена охрана.  

 

 

 

 

…………………….. г.                   Декларатор:  …………………………  

(дата на подписване)                                                           (подпис)         

                                                              

…………………………  

       (име и фамилия)         
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Приложение № 7 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

за запознаване с обекта 

 

Подписаният/ата   ………………………………………………………………………………… 

Данни по документ за самоличност …………………… ………………………………… 
             (№ на лична карта/паспорт , дата на издаване , орган и място на издаване  ) 

в качеството си на ……………………………………………………...............................  
(посочва се длъжност) 

на      ……………………………………………………………...................................................... 
(посочва се наименованието на участника)  

ЕИК/БУЛСТАТ: ………………………………………………………………....... 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Посетих и извърших оглед на административната сграда на Министерството на 

културата, гр.София, бул. „Александър Стамболийски” № 17  и съм запознат с всички 

условия, които биха повлияли върху техническото предложение за изпълнение на 

поръчката и върху формирането на цената на услугата. 

 

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

неверни данни. 

 

 

 

…………………….. г.                   Декларатор:  …………………………  

(дата на подписване)                                                           (подпис)         

                                                              

…………………………  

       (име и фамилия)         
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Приложение № 8 

 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР   

 

 

Днес .............2015 г., в гр. София, на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП се сключи 

настоящият договор между:  

 

1.МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, със седалище гр. София, бул. 

„Александър Стамболийски” 17, Булстат  000695160, банкова сметка IBAN: BG 06 BNBG 

96613000175501, BIC: BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ – Централно управление, 

представлявано от Вежди Рашидов – Министър на културата, чрез Милда Георгиева – 

Паунова - директор на Дирекция „ПООП”, съгласно Заповед № РД 09-905/18.11.2014 

година за делегиране на правомощия и Владимир Вълков – началник на отдел 

„Счетоводство”, наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и 

 

2. …………………….................…………………………………………… със седалище 

и адрес на  управление……………………………….…………………………………………… 

ЕИК…………………………,IBAN…....………………………………………………….., 

BIC……………...………….при Банка ……………………………………, представлявано от 

……………………….………………… …………………….….…., телефон…………….., факс 

…………………..,  определен за изпълнител след проведена процедура по реда на глава 8а 

от ЗОП, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, като 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

въоръжена и невъоръжена физическа охрана на административната сграда и имуществото в 

нея на Министерството на културата, намираща се в гр. София, бул. „Александър 

Стамболийски”№ 17, съгласно  Техническото предложение – Приложение № 1 и Ценовото 

предложение – Приложение № 2, които са неразделна част от настоящия договор. 

(2) По смисъла на настоящия договор „физическа охрана” е дейност, насочена към 

ефективно и своевременно откриване, предотвратяване или прекратяване на неправомерни 

въздействия и посегателства върху охранявания обект, включващи физическа защита по 

смисъла на ЗЧОД за условията и реда за извършване на частна охранителна дейност, както и 

предприемане на съответните мерки за указване на съдействие на компетентните органи за 

предотвратяване и противодействие на противоправни посегателства, терористични актове, 

палежи, природни бедствия и др. 

 

 II. СРОК НА ДОГОВОРА 

 Чл. 2. Договорът се сключва за срок от 9 /девет/ месеца. 

 Чл. 3. (1) Договорът влиза в сила от датата на извеждането му в деловодството на 

възложителя и подписване на двустранен протокол за поемане на обекта под охрана. 

 (2) Протоколът се съставя от лицето по чл.29 и става неразделна част от настоящия 

договор. 

 

 III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
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 Чл. 4 (1) Месечната цена за изпълнение на настоящия договор е в размер на  

................ лв. без ДДС, представляващи .................. лв. с ДДС. Цената за срока на действие 

на договора е в размер на ………………….лв. без ДДС или………………………лв. с ДДС. 

 (2) Цената по горната алинея е окончателна и включва всички разходи за 

изпълнението на поръчката – възнаграждение, осигуровки на персонала, стойност на 

консумативите, транспорт, контрол за качество и т.н.  

 (3) За извършените през всеки месец услуги ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава и представя 

оригинална фактура за стойността в срок до 5 дни от изтичане на съответния месечен 

период. Фактурата се подписва от директора на дирекция „Управление на собствеността” 

при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при негово отсъствие – от лицето, което го замества.  

 (4) Плащането на дължимата сума за извършените през предходен месец услуги по 

чл.1 се извършва по банков път срещу представена оригинална фактура в срок до 15 

/петнадесет/ работни дни от датата на подписването й по реда на горната алинея. Банковите 

реквизити на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са: 

Банка: „...............................................; 

BIC: ...................................... ..............; 

IBAN: ..................................................... 

 Чл. 5 (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% /три процента/ от 

общата сума за срока на действие на договора, посочена в чл. 4, ал.1. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да 

дължи лихви в срок от 20 /двадесет/ работни дни, след изтичането на срока на договора. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 

процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване 

от компетентен съд. 

 

 IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

  

 Чл. 6.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва посочените в Раздел I 

дейности, в съответствие с изискванията и условията, посочени в техническото задание към 

документацията за участие в процедурата, със свой персонал и технически средства, като 

качеството на услугата да отговаря на професионалните изисквания за този вид дейност. 

 (2) В 14–дневен срок от сключване на договора Изпълнителят предлага за одобрение 

на Възложителя план за охрана на обекта, съгласно изискванията на чл.24 от ЗЧОД и 

съобразен с условията на поръчката, който включва организация на охраната (постове с 

денонощен режим на работа, маршрути, смени, комуникации и др.) с предложение за най-

бързо и ефективно реагиране в екстремни ситуации /природни бедствия, терористични 

актове, тежки производствени аварии и др./. 

 Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява служебна и 

вътрешна информация на Възложителя, станала му известна при или по повод изпълнение 

предмета на договора, както и да не разгласява организацията, схемата и функционирането 

на физическата и техническата охрана. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при отнемане на Лиценза за извършване на 

частна охранителна дейност незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за този факт. 

Уведомяване трябва да се направи в случаите на промяна в правния статус на Изпълнителя, 

както и при всички  други обстоятелства, които могат да засегнат изпълнението на този 

договор. 

 Чл. 8. За изпълнението на услугите по Раздел I, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

осигури и поддържа постоянен персонал от ... /.................../ охранители. 
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 Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява пропускателния режим в охраняваните 

обекти, както и внасянето и изнасянето на стоково - материални ценности, пакети, 

нерегламентирани стоки и други, съобразно вътрешните правила за пропускателния режим 

на Възложителя. 

 Чл. 10. (1) В извънработно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ време дежурните охранители 

осъществяват обход и следят за целостта и евентуални посегателства на охранявания обект. 

 (2) При констатирани посегателства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определеното за целта длъжностно лице, а в зависимост от вида 

посегателство - и органите на МВР. 

 (3) При пожар, наводнение или друго бедствие или авария ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съответните компетентни органи – пожарна, 

полиция и т.н. 

 (4) При настъпване на някое от събитията, посочени в ал.2 и 3 се подписват 

двустранни протоколи за констатиране на обстоятелствата в срок не по-късно от деня, 

следващ деня на събитието.   

 (5) За повишаване на сигурността на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен незабавно 

писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за установени от компетентните органи слабости в 

сигурността на обекта и да направи мотивирани текущи предложения, целящи ефективното 

и бързо преодоляване на тези слабости. 

 Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на физическата охрана за своя сметка 

паник бутон. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поемане на охраната на обекта  да осигури 

еднотипно униформено облекло и бадж на охранителите  в 3-дневен срок от извеждане на 

договора в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа професионалната и специална 

подготовка на охранителите си, като отговаря за постоянната психофизическа и 

професионална годност на лицата, осъществяващи непосредствената охранителна дейност. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води следните прономеровани и 

прошнуровани дневници:  

а/ дневник за отразяване на сдаването и приемането на дежурството. 

б/ дневник за отразяване на извършените проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

в/ дневник за отразяване на извършените проверки от страна на органите на МВР. 

д/ дневник за всяка друга документация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил за 

изготвяне и съхранение, имаща отношение към охраната и сигурността на обекта. 

 Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

необходимото съдействие за точното и качествено изпълнение на договора. 

 Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение в 

срок и размер съгласно Раздел III от този договор. 

 Чл. 14.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да упражнява контрол за качество на 

извършваната услуга. 

(2) Изпълнителят се задължава да осъществява прецизен подбор при промяна на 

охранителите в обекта, както и да отговаря за тяхната подготовка, обучение и лицензиране; 

(3) Изпълнителят се задължава да контролира пряко дейността на охранителите в 

охранявания обект; 

(4) Изпълнителят се задължава да извършва в срок до 7 дни персонални промени в 

охраната на обекта, в случай на писмено мотивирано искане от страна на възложителя; 

(5) Изпълнителят се задължава да съобразява дейността си със забележките и 

препоръките на възложителя, свързани с изпълнението на задълженията му по този 

договор. 
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 Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде обекта за охрана с подписване 

на двустранен предавателно - приемателен протокол.  

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до 

помещенията и да му оказва необходимото съдействие за изпълнение на задълженията. 

 Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговореното в Раздел III 

възнаграждение. 

 Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение на възложената работа 

качествено и в срок, съгласно договореното. 

 Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури подходящо място за 

осъществяване на договорената с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейност /осветено и с надлежно 

лимитиран телефон/. 

 Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира по подходящ начин ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

всички съществени промени в обстановката на охранявания обект, имащи отношение към 

сигурността му. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да информира всички свои служители за правилата 

на охранителния режим в обекта и да изиска от тях стриктното им спазване; 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

всяка промяна, свързана с режима на охрана; 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи и съобщи имената, адреса и телефона 

на най-малко един свой представител, който да бъде на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

в случай на необходимост. 

 Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да ползва без писмено съгласие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извън предмета на договора, охранителите на същия. 

 Чл. 21. Ако в резултат на посегателства бъдат причинени имуществени вреди на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той е длъжен да уведоми, по надлежния ред, териториалното поделение 

на МВР, за предприемане на съответните процесуални действия. 

 

 V. ОТГОВОРНОСТИ 

 

 Чл. 22 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 100 % имуществена отговорност при щети и 

материални загуби за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, причинени в резултат на виновно и 

недобросъвестно изпълнение на поетите в договора задължения.   

(2) При нанасяне на материални щети и загуби за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вследствие 

неизпълнение на поетите с договора задължения, същите се установяват с констативен 

протокол, подписан от представители на страните по договора. При отказ от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише констативния протокол, вредите се заплащат само въз 

основа на констатациите, определени от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в протокола. 

В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови вредите до пазарната стойност 

на вещите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да бъде обезщетен от представената 

застрахователна полица и/или гаранция за изпълнение – до размера на вредите.  

(3) Констативният протокол по предходната алинея се подписва най-късно в 

еднодневен срок от установяване на възникналата щета, като в същия срок страните 

отразяват всички обстоятелства по кражбата, вида и стойността на откраднатите вещи, 

неизпълнението на задължение на изпълнителя и срока за изплащане на щетата. Този 

протокол е окончателен.  

 Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за имуществени вреди, вследствие на 

кражба в охранявания обект на лични вещи на служителите и посетителите. 

 Чл. 24 (1) В случаите на частично или пълно неизпълнение на задълженията по 

договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ той дължи неустойка в размер на 15% /петнадесет 
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процента/ върху месечната стойност на договора съгласно чл.4, ал.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

констатира  частичното или пълно изпълнение с протокол изготвен и подписан от комисия, 

назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (2) При прекратяване на договора извън случаите по чл. 27 /включително самоволно 

напускане на обекта/ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 

15 /петнадесет/ процента от общата стойност на договора, посочена в чл.4, ал.1, изр.2-ро. 

 Чл. 25. При виновно причинени вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от служители на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за които са подписани съответни протоколи по чл.22, ал.2, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да прихване размера на вредите от гаранцията за 

изпълнение. Ако вредите са на по-голяма стойност, за разликата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 

да предяви претенцията си по съдебен ред, освен ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги заплати 

доброволно в едномесечен срок от установяването им. 

 Чл. 26. Страните не отговарят за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

 

 VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 27 (1) Договорът се прекратява:   

1. с изтичане на уговорения срок; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

3. с двумесечно писмено предизвестие, отправено от всяка една от страните до другата 

страна. 

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 

5. без предизвестие - при настъпване на промяна в собствеността върху имота или в 

предоставените права на управление – от датата на влизане в сила на съответния акт. 

6. без предизвестие – при сключване на договор с изпълнител, избран след проведена 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет.  

(2) При неизпълнение на някое от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едноседмично писмено 

предизвестие, като задържа гаранцията за изпълнение. Освен гаранцията за изпълнение, 

Възложителят може да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи 

по съдебен път. 

 Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения. 

 

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  определя директора на Дирекция „Управление на 

собствеността”, а при негово отсъствие заместващият го служител, за отговорно лице по 

предаване на обекта за охрана, съставяне на предавателно - приемателен протокол, както и 

във връзка с възникнали въпроси по изпълнението на настоящия договор. 

Чл. 30. Всички действия, направени по повод изпълнението на този договор са в 

писмена форма, изпратени до ответната страна по начин, който доказва получаването им 

/факс, препоръчана поща и т.н./. 

 Чл. 31. Всички спорове по тълкуването и/ или изпълнението на договора ще се 

решават с преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде отнесен за решаване 

пред компетентния български съд по седалището на Възложителя.  

 Чл. 32. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и другите приложими норми на 

българското законодателство. 
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 Договорът се изготви и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от 

страните. 

 

Неразделна част от договора са: ценово и техническо предложение на Изпълнителя. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

                         

............................................   
МИЛДА ГЕОРГИЕВА – ПАУНОВА   
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПООП” 
(съгласно Заповед № РД 09-905/18.11.2014 г. 

за делегиране на правомощия) 

 

 

 

............................................ 

ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО” 

 

 

…………………………..   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


