
Приложение № 4

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Гр.София, бул. „Ал.Стамболийски" №17

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Настоящото предложение е подадено от «БРИЗ 2000» ЕООД
/наименование на участника/

и подписано от Благой Николов Стоянов
/трите имена /

в качеството му на Управител
/длъжност/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви представим нашето ценово предложение за изпълнение на
обявената обществена поръчка с предмет: „Извършване на физическа невъоръжена охрана
на обект: „Алея на творците и Сакрално пространство - „Ротонда" в Централни
софийски гробища", както следва:

Месечна цена за охрана в размер на 2700,00 лв. без ДДС (с думи две хиляди и
седемстотин)лв. или 3240,00 с ДДС.

Обща стойност за извършване на услугата за срока на договора в размер на 10 800,00
лв. без ДДС (с думи десет хиляди и осемстотин)лв. или 12 960, 00 с ДДС (с думи дванадесет
хиляди деветстотин и шестдесет) лв.

Предложената месечна цена за охрана е формирана по следния начин: основно трудово
възнаграждение, доплащания по кодекса на труда - процент прослужено време, нощен труд,
работа в празнични дни и др., осигуровки, материално-техническо осигуряване - униформено
облекло, помощни средства /палки, белезници, прожектори, радиостанции/, административно
стопански разходи /такси лицензи и честота, обучение и инструктажи, трудова .медицина,
застраховки, счетоводно обслужване/.

Срокът на валидност на нашето предложение е 90 (деветдесет
подаване на офертата.

Забележка: Предложената месечна цена трябва да бъде окончателна
изпълнение на поръчката, в т.ч. работна заплата, работно облеющ Застраховки,

V 1 \

дни от крайния срок за

в/рючени всички разходи по
".игуровки и др.

23.09.2015. г.
(дата на подписване)

Декларатор:

Благой Стояв
(име и фамил



Приложение № З

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Гр.София, бул. „Ал.Стамболийски" №17

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от «БРИЗ 2000» ЕООД
/наименовани? на участника /

и подписано от Благой Николов Стоянов
/трите галена /

в качествотому на Управител
/длъжност/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с публикуваната публична покана за избор на изпълнител на
обществена поръчка с предмет: „Извършване на физическа невъоръжена охрана на обект:
„Алея на творците и Сакрално пространство - „Ротонда" в Централни софийски
гробища" желаем да участваме в процедурата, като приемаме всички условия за участие в нея
и декларираме,че:

1. Ще изпълняваме качествено и добросъвестно охрана на обекта от противоправни
посегателства, при пълно спазване на нормативните разпоредби и съгласно
изискванията на възложителя .

2. Имаме технически и човешки ресурси за предоставяне на услугата 24 часа, 7 дни в
седмицата, включително през празнични и почивни дни, при спазване на трудовото и
осигурителното законодателство.

3. За изпълнение на услугата ще снабдим охранителите с лична идентификационна карта
със снимка, отличителен знак и униформено облекло, лични предпазни и защитни
средства.

4. Ще възстановим допуснати нанесени материални щети на охранявания обект в срок от
5(пет) календарни дни.

5. Предлагаме следното за подобряване качеството на услугата (попълва се по желание).

Към настоящото прилагаме:
1. План за охрана на обекта, който включва:
- особености на обекта;
- организация на охраната (постове, маршрути, смени, комуникации и др.);



- брой охранители, съобразен с изискванията на Възложителя за извършване ка охрана
на обекта денонощно и без прекъсване;

2. Списък на документите, които ще се водят на охранявания обект (тетрадки, дневници
и др.);

3. Образци (снимки) на лична идентификационна карта, отличителен знак и униформено
облекло на охранителите. ,

А

23.09.2015 г.
(дата на подписване)

Декларатор:

Благой СтояновУу
(име и фамили^ етЮ^Х;/
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Утвърждавам:
Управител „БРИЗ

П Л А Н

За охрана на обект : „Алея на творците" и Сакрално пространство -
„Ротонда" в „Централни софийски гробища" гр. София

I. Общи положения

Настоящият план регламентира организацията на охрана и задълженията на
охранителните работници от „БРИЗ 2000" ЕООД на обект „Алея на творците" и
Сакрално пространство - „Ротонда" в „Централни софийски гробища" гр. София.
Охранителната дейност се извършва в съответствие със ЗЧОД обн. ДВ бр.15 от
24.02.2004г. Изменение в Държавен вестник, брой 82 от 10.10.2006г.
1. Охраната се организира к осъществява за защита имуществото на обекта,

недопускане, предотвратяване и пресичане на престъпни посегателства, както и
за разкриване опити за осъществяване на терористични актове.

2. Охраната се основава на принципа на единоначалието и стриктно спазване на
нормативните документи касаещи тозк вид дейност.

П« Характеристики и особености„ка обекта..,

Обекта се намира на територията на община Сердика - Централни софийски
гробища, квартал „Орландовци", гр. София. На част от територията на обекта има



изградена метална ограда. Разположен е на площ от около 10 (десет) дка. Изградено
е охранително осветление, което се включва от ситуирания пост. В обекта няма
изградени системи за сигурност. Помещението на охраната е разположено на входа
на обекта от южната страна, в близост до ул. „История Славянобългарска" и
Обредния дом на гробищата.

Уязвими места:
- ротонда с покрив от медна ламарина;
- сграда за съхранени на урни;
- парцели - „Алея на творците".

И1. Организация на охраната на обекта.

Охранителната дейност се организира в съответствие със ЗЧОД, закона за МВР,
Кодекса на труда, изискванията на ръководството на Министерство на културата,
съгласно сключения договор за охрана, в който са отразени специфичните
особености на охранявания обект. Охраната на обекта се осъществява от един
денонощен пост. Поста е разположен в помещение до вход от южната страна на
обекта. Осъществява пропускателен режим, съгласно договора за охрана на обект
„Алея на творците" и Сакрално пространство - „Ротонда" в „Централни софийски
гробища" гр. София . Физическата охрана контролира района обхождайки го и
извършва визуален оглед на сградния фонд, озеленяване, оградни съоръжения,
охранителни осветление. В тъмната част на денонощието охранителят на смяна
извършва периодичен обход по определени маршрути с различна честота. При
извършване или опит за извършване на посегателство в охранявания обект,
служителят от фирма „БРИЗ 2000" ЕООД предприема действия за предотвратяване
на неблагоприятните последици за имуществото на обекта и запазване правата и
законовите интереси на Възложителя, като при необходимост взаимодейства с МВР.

Сили и средства:

Охраната се осъществява по предварително утвърден график.

1. Сили:
- пост № 1 - I охранител на смяна

2. Средства - палка 1 бр., фенерче 1бр., мобилен телефон 1бр., радиостанция 1бр. и
белезници 1бр.

IV. Задължения на охранителите.

1. Да познават настоящия план за охрана на обекта, правилника за вътрешния ред и
пропускателния режим.

2. Да познават особеностите на обекта и подстъпите към него, уязвимите места и
евентуалните направления за проникване.

3. Да са изучили маршрута за движение при обходите и прилежащата територия и
да умеят да използват същите при изпълнение на охранителните задачи.



4. Допускането на хора извършващи ремонтни дейности и проверка на
съоръженията, да се осъществява само след разпореждане от Възложителя или
от упълномощено от него лице.

5. Да не допускат престъпления в района на обекта.
6. Да се явяват в обекта в изряден външен вид, 15 минути преди времето за

приемане на дежурство.
7. Да приемат и издават по опис числящото се имущество на поста.
8. По време на дежурството да спазват установената униформа.
9. Преди да приеме дежурството, застъпващия на смяна охранител, да се

информира от сдаващия за оперативната обстановка в района.
10. Да се грижат и поддържат ред и чистота в предоставеното им помещение за

охрана.
11. Да следят за включване и изключване на осветлението в района и неговата

изправност.
12. Да носят със себе си необходимите технически средства за изпълнение на

функционалните си задължения.
13. Постовият е неприкосновено лице. Неприкосновеността му се изразява в:

- защита на неговите права;
- подчиненост на строго определени лица - управителя на фирмата и

старши сътрудник охрана.
14. Служителите от охраната имат право:

- да пресичат кражби включително с използването на помощни средства -
палки и белезници в случаи на неподчинение съгласно ЗЧОД;

15. На охранителя на пост се забранява:
- да спи, да чете, да употребява алкохол и други упойващи вещества, да

отклонява вниманието си, да понижава бдителността си и да напуска
поста;

- да се отклонява от обекта, освен по заповед на прекия си началник, при
нападение или природно бедствие;

- да приема за съхранение вещи или предмети от външни лица;
- да се държи грубо със служителите и ръководството на обекта;

да влиза в контакт с външни лица с цел облагодетелстване.

V. Действия на .охранитедите при ювьнредни_ситуадии..

Действия на охранителите при кршксни^ситуашш.

При изпълнение на функционални задължения по време на работа
служителите от охраната се ръководят от следните принципи:
право на защита на всяко лице;
предимство на спасяването на човешкия живот пред останалите

дейности по защитата;
публичност на информацията за рисковете от бедствия и за дейностите

на органите на изпълнителната власт по защитата при бедствия;
приоритет на превантивните мерки при осигуряване на защитата;
отговорност за изпълнението ка мерките за защита;
поетапно предоставяне ка сили и ресурси за защита:
практически занятия с цел придобиване натренираност при кризисни

ситуации;



1. Действия на охранителя при възникване на пожар.

Пожарите като бедствие могат да бъдат предизвикани по различни причини- от
действието на природни сили, от умишлен или непредпазлив палеж, от
нарушения на установените технически норми и правила за експлоатация на
технически съоръжения и системи.

Независимо от това как е причинено запалването или пожара, охраната в
повечето случаи е тази, на която се възлагат освен основните им задължения и
задължения във връзка с такава извънредна ситуация, каквато е погасяването на
пожар.

1.1. Охранителя е длъжен бързо да се ориентира в обстановката, характера, мащаба
и зоната на горене и поддава сигнал на тел. 112. като посочва неговото
местонахождение, естеството, количеството и вида на горящите материали,
уведомява „БРИЗ 2000" ЕООД;

1.2. Съдейства в провеждането на евакуацията (напускането) на хората от
прилежащата територия;

1.3. Предприема действия по гасенето или ограничаването на пожара с наличните
уреди за пожарогасене;

1.4. Посреща органите на "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) и
ги информира за обстоятелствата по евакуацията и гасенето;

1.5. Ограничава достъпа на външни лица и превозни средства в пожара;

1.6. Организира охраната на обекта, съгласно разработения план за действие при
пожар;

1.7. След приключване на случая изготвя докладна записка.

2. Действия на охранителя при наводнение.

Наводнението е природно бедствие, което в определена степен се поддава на
прогнозиране. Най-често то се предизвиква от действието на природни сили, след
обилни валежи от дъжд, сняг, топене на снеговете, преливане, пропукване на
язовирни стени, разливане на утайниии в промишлеността и т.н. Те могат да са
следствие или в резултат на непредпазливи или умишлени действия на хора.

В повечето случаи възникването на наводнения е предшествано от определен по-
кратък или продължителен предупредителен период.

2.1. При наводнение охранителя събира информация за обстановката в засегнатия
район, за размера щетите, за пострадалите хора и увредено имущество;



2.2. Незабавно уведомява управителя на „БРИЗ 2000"ЕООД и изпълнява неговите
указания съгласно разработения авариен план за действие при наводнение;

2.3. Поддава сигнал на тел. 112;

2.4. Чрез изградената за това система оповестява лицата намиращи се в територията
на обекта, за възникналата обстановка и необходимите действия за безопасност;

2.5. Предприема действия и оказва съдействие и помощ при издирване на хора,
имущество;

2.6. Засилва наблюдението, като не допуска правонарушения на територията на
обекта;

2.7. Информира своевременно за възникнали промени в обстановката;

2.8. Ако създадената ситуация позволява, дежурния охранител продължава да
изпълнява основното си задължение по охрана на обекта;

2.9. След приключване на случая изготвя докладна записка.

3. Действия на охранителя при земетресение

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано или
предотвратено. То се характеризира с това, че възниква внезапно и няма почти
никакъв предупредителен период. Неговата.продължителност не е голяма, но
последствията могат да са тежки. Трябва да се има предвид обаче, че правилното
поведение на всеки е от важно значение за спасяването на хора и материални
ценности. С пълна сила това се отнася и за длъжностните лица с отговорности за
обезпечаване на реда и охраната ка обектите.

З Л. При земетресение охранителя изяснява обстановката на засегнатия район,
характера и размерите на материалните щети и човешките жертви, незабавно
уведомява „БРИЗ 2000"ЕООД и изпълнява указанията съгласно разработения
авариен план за действие;

3.2. След преминаване на труса (около 60 сек.) след първия трус организира
наблюдение за уточняване на обстановката - пострадали, пропуквания,
разрушения, повреди;

3.3. Поддава сигнал на тел. 112;

3.4. Ограничава достъпа на лица и превозни средства в обекта, освен на
специализираните органи;

3.5. Предприема действия за отцепване и охрана на района и намиращото се
имущество;



3.6. Установява местата, където има затрупани хора, като ги обозначава,
предприема действия по оказването на помощ, като подпомага действията
специализираните органи;

3.7. Осигурява възможност и оказва съдействие при провеждането мероприятия по
неотложното спасяване на материални ценности и на намиращите се в обекта
лица.;

3.8. Оказва съдействие на екипите за реагиране при кризи, на звено Главна
дирекция "Национална служба "Гражданска защита" при извършване на
аварийно-спасителни и възстановителни мероприятия;

3.9. Ако създадената ситуация позволява, дежурния охранител продължава да
изпълнява основното си задължение по охрана на обекта;

ЗЛО. След приключване на случая изготвя докладна записка.

4. Действия на охранителя при други природни бедствия и аварии

4.1. При настъпване на природни бедствия, както и при аварии, охранителя
незабавно уведомява „БРИЗ 2000"ЕООД и изпълнява указанията съгласно
разработения авариен план за действие;

4.2. Поддава сигнал на тел. 112;

4.3. Обхожда района след настъпилото природно бедствие и информира „БРИЗ
2000"ЕООД за пострадали и състоянието на сградния фонд и съоръженията:

4.4. Организира непрекъснато наблюдение;

4.5. Уточнява мястото и времето на възникване на бедствито или аварията,
последиците от нея - материални щети, пострадали;

4.6. Оказва първа помощ на пострадали от бедствието или аварията лица;

4.7. Съдейства на специализираните държавни и други органи, администрацията на
обекта за предприемане мерки за прекъсване технологичния процес,
изключване на агрегати и системи за ограничаване на настъпилото бедствие или
авария;

4.8. Предприема самостоятелно и подпомага действията на държавни органи по
спасяване и евакуация на застрашените хора (работници, служители и други
лица) и имущество;

4.9. Ограничава достъпа на външни лица и превозни средства в района;

4.10. Предприема необходимите действия за поддържане на реда, при про-
веждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;

4.11. След приключване на случая изготвя докладна записка.



5. Действия на охранителя при анонимно обаждане за поставено взривно
устройство

5.1. Да изиска от подаващия сигнала възможно най точна подробна информация и
конкретни данни за събитието да събере по възможност пълни данни за лицето
подаващо сигнала, и да събере информация за мястото и времето на
евентуалния терористичен акт. Да събере информация за лицето/лицата
подготвящи терористичен акт и причината за това действие;

5.2. При анонимно обаждане за поставено взривно устройство дежурния охранител

уведомява незабавно тел. 112, своевременно уведомява „БРИЗ 2000"ЕООД;

5.3. „БРИЗ 2000"ЕООД уведомява оторизирания представител на Възложителя за
всички подробности и детайли и действа според получените указания. Изпраща
допълнителни сили;

5.4. Дежурния охранител не допуска влизането на лица в охранявания обект;

5.5. Извършва визуален оглед на обекта и при наличие на съмнителен багаж без
установен собственик района се отцепва и се води наблюдение от безопасно
разстояние. Не допуска интервенция върху въпросния пакет (багаж,кашон и
т.н.)до пристигането на специализирана група на МВР;

5.6. След пристигане на компетентните органи спазва техните указания, и при
необходимост им оказва съдействие;

5.7. След приключване на случая изготвя докладна записка.

6. Реакция при незаконни посегателства, реакция при въоръжен грабеж

6.1. При опит за незаконни посегателства или въоръжен грабеж дежурния
охранител запазва самообладание внимателно оглежда нападателите, като се
старае да запомни визуално лицата им, как изглеждат, облекло начин на
изразяване и т.н., като по никакъв начин не ги предизвиква;

6.2. При възможност и съобразно създалата се обстановка дежурния охранител
предприема действия за предотвратяване на неблагоприятните последици за
имуществото на обекта и запазване правата и законовите интереси на
Възложителя;

6.3. При установяване на опит за проникване в обекта охранителя заема позиция зад
най-близкото укритие и без да прекъсва наблюдението сигнализира на 02 РПУ-
СДВР и „БРИЗ 2000"ЕООД, като докладва за броя на нарушителите, мястото
на проникване, направление на движение, наличие на оръжие в нарушителите и
описание на последните;



6.4. След пристигането на екипи на МВР, задържаните се предават с протокол и се
изготвя докладна записка.

При гореописаните кризисни ситуации дежурните охранители реагират
незабавно в тясно взаимодействие с „БРИЗ 2000"ЕООД , Национална система
спешни повиквания „112" и 02 РПУ - СДВР 02/982 08 20 т 02/831 01 07. Мобилният
екип реагира в рамките на 10 -15 минути.

При осъществяването на охранителната дейност служителите взаимодействат с
органите на МВР, като за целта се изготвя план за взаимодействие съгласно чл. З,
ал.2 от ЗЧОД. Основните задачи на плана са гарантиране сигурността и
безопасността в охраняваните обекти; недопускане извършването на терористични
актове, престъпления и нарушение на обществения ред в охраняваните обекти;
създаване на организация относно сигурността и обществения ред при провеждане
на мероприятия в и около охранявания обект. Формите на взаимодействие с
органите на МВР:

Планове за организация на взаимодействието по ограничаване
престъпността и обезпечаване обществения ред в охраняваните обекти;

Обмен на информация;

Провеждане на съвместни превантивни действия;

Съвместно обследване на охраняваните обекти;

Охрана на мероприятия, лица и имущество;

Провеждане на периодични работни срещи на представители на ОД на
МВР, оторизирани представители на Възложителя и управителя на БРИЗ
2000" ЕООД;

Поддържане на регулярна връзка между ръководствата на охранителните
служби на РПУ и БРИЗ 2000" ЕООД с цел осъществяване на превантивна
дейност въз основа на анализ на причините и условията на
правонарушения в охраняваните обекти;

Съгласуване и координиране на мероприятия в рамките на допустимото
от Закона за МВР при провеждане на специални полицейски операции в
обкръжението ка обекта;

Съгласувано изпълнение на чл.26 от ЗЧОД за предоставяне на
информация за извършваща се и подготвяна престъпна дейност;

Осигуряване на оперативно съдействие на ОДЦ на БРИЗ 2000" ЕООД с
ОДЦ на ОД на МВР и оторизираните лица на Възложителя;

Периодично да се изготвя съвместна писмена аналитична справка за
състоянието на охранителната дейност;



Взаимодействие и допълнителни и извънредни инструктажи при
провеждане на мероприятие от национален характер, важни
международни срещи, други представителни мероприятия, усложнена
международна обстановка, с цел недопускане на терористични актове,
безредици, вандалски и други антиобщеетвени прояви.

Изготв

/Бл.Стоянов/
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