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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Комисия за регулиране на съобщенията, гр.София, ул. ”Гурко” № 6 Ви кани да 
участвате в процедура за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: 
„Охрана на недвижими имоти на КРС при следните 14 самостоятелно обособени 
позиции: 
Позиция 1. 24-часова въоръжена физическа охрана на сградата на КРС на ул. 
„Гурко” № 6, гр. София. 
Позиция 2. Охранителни дейности и абонаментно-техническо обслужване на 
сигнално-охранителна техника на недвижими обекти на КРС в  гр. София: 

2.1. 24-часова охрана с технически средства  на обект „Стационарна 
станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се в гр. София, Западен 
район, парк „Христо Смирненски”, м. Голяма Коньовица; 

2.2. 24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-
управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, 
находящ се в с. Локорско, район Нови Искър, Столична община; 

2.3. Абонаментно техническо обслужване на система за 
пожароизвестяване на работни помещения на КРС, находящи се в гр. София, бул. 
„Шипченски проход” № 69. 
Позиция 3. 24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-
управляема  необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, 
находящ се до с. Брястовец, обл. Бургас; 
Позиция 4. 24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-
управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, 
находящ се в гр. Благоевград; 
Позиция 5. 24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-
управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, 
находящ се в  гр. Видин; 
Позиция 6. 24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-
управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, 
находящ се до с. Сталево, общ. Димитровград;  
Позиция 7. 24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-
управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, 
находящ се до с. Ботево, обл. Ямбол; 
Позиция 8. 24-часова охрана с технически средства на обекти на КРС, находящи се 
до с.Черногорово, обл. Пазарджик: 

8.1. Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър”; 

8.2. Трафопост към Дистанционно-управляема необслужваема станция 
за контрол на радиочестотния спектър; 
Позиция 9. 24-часова охрана с технически средства на обекти на КРС, находящи се 
в гр. Пловдив, обл. Пловдив: 

9.1. Работни помещения на Териториално звено „Пловдив”; 
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9.2. Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър. 
Позиция 10. 24-часова охрана с технически средства на обекти на КРС, находящи 
се в гр. Варна, обл. Варна: 

10.1. Работни помещения на Териториално звено „Варна”; 
10.2. Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на 

радиочестотния спектър”, находяща се в гр. Варна, местност “Джанавара”; 
Позиция 11. 24-часова охрана с технически средства на обект „Работни помещения 
на Териториално звено „В. Търново””, находящ се в гр. Велико Търново; 
Позиция 12. 24-часова охрана с технически средства на недвижими обекти на КРС 
в гр. Враца: 

12.1. Работни помещения на Териториално звено „Враца”; 
12.2. Гараж за паркинг на служебни автомобили; 
12.3. Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на 

радиочестотния спектър. 
Позиция 13. 24-часова охрана с технически средства на обект „Дистанционно-
управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, 
находящ се в с. Радинград, обл. Разград”; 
Позиция 14. 24-часова охрана с технически средства на обекти на КРС, находящи 
се в с. Тодорово, обл. Плевен”: 

14.1. Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на 
радиочестотния спектър; 

14.2. Трафопост към Дистанционно-управляема необслужваема станция за 
контрол на радиочестотния спектър”. 

 

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с 
условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура. Участниците 
следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, условия и изисквания, 
представени в поканата. 

 
 

Възложител по настоящата процедура е Комисията за регулиране на 
съобщенията с адрес: гр. София, ул. Гурко № 6. 

 
Общата прогнозната стойност на поръчката е 58 000 лв. без ДДС, като по 
позиции е, както следва: 
 Позиция 1:Охрана на сградата на КРС на ул. „Гурко” № 6 – 48 000 лв. 
без ДДС за периода от 29.07.2018 г. до 10.11.2019 г. ; 
 От Позиция № 2 до Позиция 14 –10 000 лв. без ДДС за периода от 
11.11.2018 г. до 10.11.2019 г. - една година. 
 
Източник на финансиране: Финансовите средства за изпълнение на поръчката 
се осигуряват от бюджета на КРС. 
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Офертите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Комисия за 

регулиране на съобщенията, гр. София, ул. ”Гурко” № 6 в срок до 17:30 часа на 

25.05.2018 г. 

 
За информация и въпроси се обръщайте към: 
Красимир Василев – Комисия за регулиране на съобщенията, ул. “Гурко” № 6, 

тел.: 949 2776; e-mail: kvassilev@crc.bg. 
Стефка Добрева – Комисия за регулиране на съобщенията, ул. “Гурко” № 6, 

тел.: 949 2939; e-mail: sdobreva@crc.bg. 
 
 
 
 

София, 2018 г. 

 

 

 

 

 
І. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
1. ОБЕКТ НА КРС В ГР. СОФИЯ:  
ОБЕКТ: Сграда на КРС на ул. „Гурко” № 6, гр. София. 
 

 ОПИСАНИЕ: На адрес: гр. София, ул.”Гурко” № 6 се намира управлението 
на КРС и работните помещения на по-голяма част от дирекциите на 
администрацията. Обектът е с обща площ от 2 500 кв. м. (заемана площ от сградата), 
заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС на територията на 
обекта. 

Територията на обекта е разположена в една основна сграда с вход от 
партерния етаж на Централна поща.  
 За осигуряване достъпа на граждани до служебните помещения на 
администрацията се използва пропускателна система. На входа са монтирани метал-
детекторно устройство и електронно-четящо устройство за достъп. На всеки етаж е 
монтирано четящо устройство за контрол на достъпа на служителите и външните 
посетители.   

На обекта има изградена система за видеонаблюдение. Видеонаблюдението 
на сградата се осъществява от камери, монтирани за наблюдението на уязвими 

mailto:kvassilev@crc.bg
mailto:sdobreva@crc.bg
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места. Мониторът за наблюдение на картината от камерите се помещава в 
партерното помещение на пропуска.  

На обекта има изградена пожароизвестителна система (ПИС). Помещенията 
са обхванати с пожароизвестителни инсталации, включващи централа Advanced, 
оптико-димни датчици, ръчни пожароизвестители, дистанционни индикатори, 
алармени звънци, акумулаторни батерии и др.   

В сградата на КРС има монтирано охранително и аварийно осветление. 
Охранителните системи за сигурност са собственост на КРС. 
 

 ІІ. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ 
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ПОЗИЦИЯ 1: 

- да осигурят комплекс от физически и организационни мерки за 
осъществяване на непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на 
обекта, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС на 
територията на обекта. Дейността на физическата охрана включва 
осигуряването на пропускателен режим; 
 да осигури комплекс от организационни и технически мерки за охрана с 

последваща физическа проверка; 
 охраната на обекта следва да се извършва денонощно, чрез извършване на 

обход и наблюдение на целия район на охранявания обект, съгласно 
изготвена инструкция и утвърден график; 

- да създаде организация и контролиране извършването на еднократна оценка 
на състоянието и степента на сигурност на обекта или при необходимост, за 
състоянието на която утвърждава писмен протокол; 

 
 да контролира съхранението и предоставянето на служебно огнестрелно 

оръжие; 
 да създаде организация и да контролира провеждането на задължителен 

ежедневен и периодичен инструктаж на охранителния състав за охрана и 
безопасност, който се отразява в книга за инструктаж; 

 не допуска лице от охранителния състав да осъществява дейност по 
охрана без професионална квалификация или без успешно преминат курс, 
удостоверени, съгласно чл. 50, ал. 5, т. 7 от ЗЧОД.; 

 при терористичен акт или при заплаха от терористичен акт да действа по 
предварително съгласуван със съответната областна дирекция на МВР  
план;  

 участникът, избран за изпълнител, следва да осигури охранители, които: 
o при изпълнение предмета на поръчката да отговарят на 

изискванията на чл. 50 от Закона за частната охранителна дейност 
/ЗЧОД/, и Инструкцията за организация на пропускателния режим 
в КРС; 

o да са преминали успешно първоначално обучение  в институция от 
системата на професионалното образование и обучение, съгласно 
чл. 50, ал. 4 от ЗЧОД, да са тествани за физическа пригодност, да 
имат разрешение за носене и употреба на оръжие и да могат да 
боравят с видеоохранителната и пожароизвестителна техника;  

o да отговарят на изискванията на чл.76 и сл. от Закона за оръжията, 
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия 
/ЗОБВВПИ/ за носене и употреба на огнестрелно оръжие и да са 
годни да носят и употребяват оръжие; 
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o да носят лична идентификационна карта със снимка; 
o да бъдат с униформено облекло и да имат отличителен знак; 
o да бъдат с оръжие, със средства за принуда и защита, и със 

средства за осъществяване на незабавни комуникации помежду си, 
с полицията и др.; 

o да следят стриктно и да предприемат всички законови действия за 
опазване живота и здравето на лицата, пребиваващи в охраняваните 
обекти, както и за опазване имуществото, обект на настоящата 
поръчка; 

o да извършват обходи в обекта с необходимата честота, прецизност 
и ефективност, по маршрути, в съответствие с Инструкцията за 
организация на пропускателния режим в КРС; 

o да извършват проверка на съмнителни багажи на лица, 
пребиваващи в обектите, предмет на поръчката, за наличие на 
огнестрелни оръжия, взривни, запалителни и други опасни 
вещества, като при откриване на такива, предприемат 
необходимите законови действия спрямо приносителите им, както 
и необходимите мерки за защита на лицата, намиращи се в 
обектите предмет на поръчката; 

o да допускат внасянето и изнасянето на техника и инвентар, 
собственост на КРС, само след предварително съгласуване със 
служители на КРС, в чиято длъжностната характеристика е 
записано, че са материално отговорни лица; 

o да следят за кризисни ситуации в обектите на КРС, като при 
възникване на такива, да уведомят незабавно ръководителя на 
охранителната дейност и съответните компетентни органи и лица, 
като предприемат всички необходими мерки за предотвратяване и 
ограничаване на щетите; 

o при изпълнението на поръчката с действията си и/или с 
поведението си да не възпрепятстват по никакъв начин работата на 
служителите на КРС (както и на външните посетители) и следва да 
осигуряват тяхната спокойна работна обстановка; 

o за всички появили се нередности, задействане на 
пожароизвестителни системи в сградата на КРС, поява на 
нарушители и др., охранителите на смяна задължително да 
уведомяват ръководителя на охранителната дейност с оглед 
съгласуване на действията си; 

o да познават специфичните особености и разположението на 
основните съоръжения в обекта; 

o да реагират незабавно с адекватни функции и действия при 
подаден сигнал на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни 
бедствия и аварии; 

 охраната следва да бъде непрекъсната - денонощна /24 часа/. 
 При определяне броя на необходимите охранители за обекта участникът 

следва да отчете вида на обекта, начина му на охрана, както и 
изискванията на Кодекса на труда и на Наредбата за работното време, 
почивките и отпуските. 

 Участникът следва да застрахова служителите си, които носят и 
употребяват огнестрелно оръжие със застраховка „Гражданска 
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отговорност”, която следва да покрива имуществени и неимуществени 
вреди на трети лица; 

 Изготвянето на График на смените на охранителите следва да бъде 
изготвен, съгласно Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 

 

                            ІІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

обект Вид пост Брой 
охранители Режим на охрана 

ЦУ  Гурко 6 -     
пост КРС 

1 охранител 
на смяна 

денонощен 

Минимум 
4-ма 

Извършва контролно-пропускателен 
режим,проверка на личен багаж и 

съмнителни лица, следи за 
нередности и недопускане на 

нарушения. Извършва обходи.  
Охраната е 24 часа от 19.00–07.00 и 

07.00-19.00 часа. Постът е с един 
човек на смяна; 

 
Охраната се изразява в:  
1. комплекс от физически и организационни мерки за осъществяване на 

непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана в сградата на КРС, на ул. 
„Гурко” № 6, гр. София, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС. 
Дейността на физическата охрана включва осигуряването на пропускателен режим.  

2. комплекс от организационни и технически мерки за охрана с последваща 
физическа проверка. 

3. охраната следва да се извършва денонощно, чрез извършване на обход и 
наблюдение на целия район на охранявания обект, съгласно изготвена инструкция и 
утвърден график. 
 

Охраната задължително следва да включва осигуряване на: 
1. Персонал за въоръжена физическа охрана, вид въоръжение: огнестрелно 

оръжие и други помощни средства; 
            2. Пропускателен режим и охрана - Пропускателният режим и охрана на 
обекта се осъществяват съгласно Инструкцията за организация на пропускателния 
режим в КРС. 

 
 
2. ДРУГИ ОБЕКТИ НА КРС В ГР. СОФИЯ: 
2.1. ОБЕКТ: Стационарна станция за контрол на радиочестотния 

спектър “София-1” – гр. София, парк „Христо Смирненски”, местност 
„Голяма Коньовица”, имот пл. № 602. 

ОПИСАНИЕ: Стационарната станция за контрол на радиочестотния 
спектър е разположена на терен с площ около 25 дка. Обектът се състои от офис 
сграда,  четири сгради със складови помещения, два гаража, подземие и портал. В 
основната сграда е разположена измервателната апаратура за мониторинг на 
радиочестотния спектър. До основната сграда е разположена антенна мачта с 
височина около 35 m. На антенната мачта са разположени измервателни антени. 
Територията на обекта е оградена с телена ограда. 
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На обекта са монтирани следните технически охранителни системи: 
сигнално-охранителна техника (СОТ), пожароизвестителни датчици и система за 
видеонаблюдение.  

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС.  

Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 
предварителна заявка. 

                      
 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 
 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 

технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали -
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителните системи в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ, пожароизвестителните датчици и 
системата за видеонаблюдение; 

 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
обекта с физически сили. 

 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения в обекта; 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии. 

 

2.2. ОБЕКТ: Дистанционно-управляема необслужваема станция за 
контрол на радиочестотния спектър „София-3” - с. Локорско, район Нови 
Искър, Столична община.   
 ОПИСАНИЕ: Дистанционно-управляемата необслужваема станция за 
контрол на радиочестотния спектър е разположена на покривното пространство на 
кметството в с. Локорско. Измервателната апаратура е разположена в технологично 
помещение тип „контейнер”, а антенно-фидерната система - монтирана на антенна 
мачта с височина около 15 m. На антенната мачта са разположени измервателни 



 стр. 9/57 

антени. 

 

На обекта са монтирани следните технически охранителни системи: СОТ, 
пожароизвестителни датчици и система за видеонаблюдение.  

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 
Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след предварителна 
заявка. 

 

 

 

 

 

 

На обекта са 

 
 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА: 

 да осъществява охрана с технически системи за сигурност, чрез контрол с 
технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали- 
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ, пожароизвестителните датчици и 
системата за видеонаблюдение; 

 в случай на възникване на технически проблем, при който обекта не може 
да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителя да осигури охраната на обекта с 
физически сили. 

 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения в обекта; 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии. 
 

2.3. ОБЕКТ: Работни помещения на КРС – гр. София, бул.”Шипченски 
проход” № 69. 

ОПИСАНИЕ: На адреса в гр. София, бул.”Шипченски проход” № 69 се 
намират работни помещения на част от администрацията на комисията. Територията 
на обекта е разположена на 7-я и 8-я етаж на сградата. На обекта е разположена и 
стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър. 



 стр. 10/57 

На етажите за работните помещения са монтирани четящи устройства за 
контрол на достъпа. 

На обекта е монтирана пожароизвестителна система (ПИС), която е 
собственост на КРС.  

Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 
предварителна заявка. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 
 да поддържа в изправност и да извършва профилактичен технически 

преглед на пожароизвестителната система, съгласно Наредба № 8121з-647 от 1 
октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация 
на обектите. 

 
3. ОБЕКТ: Дистанционно-управляема необслужваема станция за 

контрол на радиочестотния спектър „Брястовец” – с. Брястовец, обл. Бургас. 
ОПИСАНИЕ: Дистанционно-управляемата необслужваема станция за 

контрол на радиочестотния спектър е разположена на терен с площ 45 дка до с. 
Брястовец, обл. Бургас. Обектът се състои от основна сграда,  трафопост, сграда със 
складови помещения и портал. В основната сграда е разположена измервателната 
апаратура за мониторинг на РЧС. В близост до основната сграда е разположена 
антенна мачта с височина около 27 m. На антенната мачта са разположени 
измервателни антени. Територията на обекта е оградена с два реда телена мрежа.  

На обекта са монтирани технически охранителни системи: СОТ, 
пожароизвестителни датчици и система за видеонаблюдение.  

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 

Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след предварителна 
заявка. 

 
 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 
 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 

технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали - 
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времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ, пожароизвестителните датчици и 
системата за видеонаблюдение. 

 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
обекта с физически сили. 

 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения в обекта; 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии. 
 

4. ОБЕКТ: Дистанционно-управляема необслужваема станция за 
мониторинг на радиочестотния спектър „Благоевград” – гр. Благоевград. 

ОПИСАНИЕ: Обектът е разположен в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” 
№ 66, на покрива на учебен корпус № 1 на ЮЗУ „Неофит Рилски”. Дистанционно-
управляемата  необслужваема станция се състои от  антенна мачта с измервателни 
антени и технологично помещение  с измервателна апаратура за радиомониторинг. 

На обекта са монтирани технически охранителни системи: СОТ, 
пожароизвестителни датчици и система за видеонаблюдение.  

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 

Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 
предварителна заявка. 

 
 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА: 

 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 
технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали -
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ, пожароизвестителни датчици и 
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системата за видеонаблюдение. 
 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 

може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
обекта с физически сили. 

 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения в обекта; 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии. 

 

5. ОБЕКТ: Дистанционно-управляема необслужваема станция за 
мониторинг на радиочестотния спектър „Видин” – гр. Видин. 

ОПИСАНИЕ: Дистанционно-управляемата необслужваема станция за 
радиомониторинг е разположена в гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен” № 9, 
административна сграда на „ВИПОМ” АД.  

Станцията за радиомониторинг се състои от антенна мачта с приемни,  
пеленгаторни антени и технологично помещение  с измервателна апаратура за 
радиомониторинг, разположени на покрива на административната сграда на 
„ВИПОМ” АД. 

На обекта са монтирани технически охранителни системи: СОТ, 
пожароизвестителни датчици и система за видеонаблюдение.  

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 
Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 

предварителна заявка. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 
 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 

технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали - 
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ, пожароизвестителните датчици и 
системата за видеонаблюдение; 
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 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
обекта с физически сили. 

 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения в обекта. 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии; 
 

6. ОБЕКТ: Дистанционно-управляема необслужваема станция за 
мониторинг на радиочестотния спектър „Сталево” – с. Сталево, общ. 
Димитровград. 

ОПИСАНИЕ: Дистанционно-управляемата необслужваема станция за 
мониторинг на радиочестотния спектър е разположена в м. „Чоплака” до с. Сталево, 
общ. Димитровград, обл. Хасково. Обектът се състои от антенна мачта (висока 
около 25 m) с измервателни антени и технологично помещение с измервателна 
апаратура. Територията на обекта (100 кв. м) е оградена с ограда тип „кльон”.  

На обекта са монтирани технически охранителни системи: СОТ, 
пожароизвестителни датчици и система за видеонаблюдение.  

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 
Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 

предварителна заявка. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 
 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 

технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали - 
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ, пожароизвестителните датчици и 
системата за видеонаблюдение. 

 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
обекта с физически сили. 
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 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения в обекта; 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии. 
 

7. ОБЕКТ: Дистанционно-управляема необслужваема станция за 
мониторинг на радиочестотния спектър  „Ботево” – с. Ботево, обл. Ямбол. 

ОПИСАНИЕ: Дистанционно-управляема необслужваема станция за 
мониторинг на радиочестотния спектър е разположена в м. „Златното момиче” до   
с. Ботево, обл. Ямбол. Обектът се състои от антенна мачта (висока около 25 m) с 
приемни и пеленгаторни антени и технологично помещение с измервателна 
апаратура за радиомониторинг. Територията на обекта (100 кв.м) е оградена с ограда 
тип „кльон”. На обекта са монтирани технически охранителни системи: СОТ, 
пожароизвестителни датчици и система за видеонаблюдение.  

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 

Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 
предварителна заявка. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 
 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 

технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали - 
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ, пожароизвестителните датчици и 
системата за видеонаблюдение; 

 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
обекта с физически сили. 

 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 
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 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения в обекта; 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии. 

 
8. ОБЕКТИ в с. Черногорово, обл. Пазарджик: 
8.1. ОБЕКТ: Дистанционно-управляема необслужваема станция за 

мониторинг на радиочестотния спектър „Черногорово”. 
ОПИСАНИЕ: Дистанционно-управляемата необслужваема станция за 

мониторинг на радиочестотния спектър е разположена в м. „Могилата” до с. 
Черногорово, обл. Пазарджик. Обектът се състои от антенна мачта (висока около 25 
m) с приемни и пеленгаторни антени и технологично помещение с измервателна 
апаратура за радиомониторинг. Територията на обекта (100 кв.м) е оградена с ограда 
тип „кльон”.  

На обекта са монтирани технически охранителни системи: СОТ, 
пожароизвестителни датчици  и система за видеонаблюдение.  

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 
Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 

предварителна заявка. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 
 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 

технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали - 
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ, пожароизвестителните датчици и 
системата за видеонаблюдение; 

 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
обекта с физически сили. 

 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения в обекта; 
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 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии. 

 
8.2. ОБЕКТ: Трафопост към Дистанционно-управляема  необслужваема 

станция за контрол на радиочестотния спектър „Черногорово”. 
ОПИСАНИЕ: Дистанционно-управляемата необслужваема станция за 

мониторинг на радиочестотния спектър е разположена в м. „Могилата” до с. 
Черногорово, обл. Пазарджик. Електрозахранването на стационарната станция за 
радиомониторинг се извършва посредством трансформатор тип МТТ 20/0,4 кV, 
монтиран на бетонен фундамент до стълб № 8 на ВЛ-20кV „Овчеполци” към 
електроразпределителната мрежа на „ЕВН България ЕР” АД. Разстоянието от 
трафопоста до стационарната станция за радиомониторинг е около 450 m. 

На обекта са монтирани технически охранителни системи: СОТ и 
пожароизвестителни датчици.  

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 
Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 

предварителна заявка. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 
 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 

технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали - 
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ и  пожароизвестителните датчици; 

 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
обекта с физически сили. 

 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения в обекта; 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии. 

 
9. ОБЕКТИ в гр. Пловдив, обл. Пловдив: 
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9.1. ОБЕКТ: Работни помещения на Териториално звено „Пловдив” -               
гр. Пловдив, ж. к. „Тракия”, бл. 146, вх. Г, партер.  

ОПИСАНИЕ: Териториално звено  „Пловдив” е разположено на адрес:                  
адрес гр. Пловдив, ж. к. „Тракия”, бл. 146, вх. Г. Обектът е разположен на партера 
на жилищна сграда. 

На обекта са монтирани технически охранителни системи: СОТ и 
пожароизвестителни датчици. 

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 

Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 
предварителна заявка. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА: 

 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 
технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали - 
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ и пожароизвестителни датчици.  

 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
обекта с физически сили. 

 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения в обекта; 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии. 

 

9.2. ОБЕКТ: Дистанционно-управляема  необслужваема станция за 
контрол на радиочестотния спектър „Пловдив” – гр. Пловдив, бул. „Санкт 
Петербург” № 61. 

ОПИСАНИЕ: Обектът е разположен на адрес: гр. Пловдив, бул. „Санкт 
Петербург” № 63, студентско общежитие на Технически университет София – 
филиал Пловдив. Обектът се състои от Станция за мониторинг на радиочестотния 
спектър с измервателна апаратура за радиомониторинг,  разположена на ет. 14  на 
студентско общежитие към Технически университет София – филиал Пловдив. На 
покрива на сградата на общежитието са разположени антените за мониторинг и 
пеленгация, монтирани върху антенни мачти. 

На обекта са монтирани технически охранителни системи: СОТ и 
пожароизвестителни датчици. 

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 

Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 
предварителна заявка. 
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА: 

 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 
технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали - 
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ и пожароизвестителни датчици.  

 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
обекта с физически сили. 

 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения в обекта; 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии. 

 
10. ОБЕКТИ в гр. Варна, обл. Варна: 
10.1. ОБЕКТ: Работни помещения на Териториално звено „Варна” –  гр. 

Варна. 
ОПИСАНИЕ: Обектът е разположен на адрес: гр. Варна, ул. „Македония” № 

155, партер. Обектът се състои от 3 бр. помещения, разположени на партерен етаж и 
сутерен в жилищна сграда. В помещенията е разположена измервателната апаратура 
за мониторинг на радиочестотния спектър.  

На обекта са монтирани технически охранителни системи: СОТ и 
пожароизвестителни датчици.  

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 

Всички прозорци са обезопасени с метални решетки. 

Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 
предварителна заявка. 

 



 стр. 19/57 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА: 

 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 
технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали - 
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ и пожароизвестителните датчици; 

 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
обекта с физически сили. 

 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения в обекта;да реагира незабавно с адекватни функции и действия при 
подаден сигнал на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии; 

10.2. ОБЕКТ: Дистанционно-управляема необслужваема станция за 
мониторинг на радиочестотния спектър “Варна” – гр. Варна.  

ОПИСАНИЕ: Обектът е разположен на адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово”,                        
м. „Джанавара”. Обектът се състои от помещения , разположени на 1 ет. от 
триетажна сграда. В помещенията е разположена измервателна апаратура за 
мониторинг на радиочестотния спектър. На покрива на сградата са разположени 
антените за мониторинг и пеленгация, монтирани върху антенните мачти.  

На обекта са монтирани технически охранителни системи: СОТ и 
пожароизвестителни датчици.  

Всички прозорци на 1 ет. са обезопасени с метални решетки. 

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 

Около територията на обекта има изградена метална ограда. 

Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 
предварителна заявка. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 
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 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 
технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали - 
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ и пожароизвестителните датчици; 

 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
обекта с физически сили. 

 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения в обекта; 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии; 
 

11. ОБЕКТ: Работни помещения на териториално звено „В. Търново”.  
ОПИСАНИЕ: Териториално звено  „В. Търново” е разположено на адрес:  

гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 2А, ет. 2. Обектът се състои от шест 
работни помещения и коридор.  

На обекта са монтирани технически охранителни системи: СОТ и 
пожароизвестителни датчици. 

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 
Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 

предварителна заявка. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 
 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 

технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали - 
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ и пожароизвестителните датчици. 

 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
обекта с физически сили. 

 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения в обекта; 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии. 
 

12. ОБЕКТИ в гр. Враца: 
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12.1.  ОБЕКТ: Работни помещения на Териториално звено „Враца”.  
ОПИСАНИЕ: Работни помещения на  Териториално звено „Враца”  (офиси 

5 и 6) на адрес: ул. „Софроний Врачански” № 6, ет. 2. 

На обекта са монтирани технически охранителни системи: СОТ и 
пожароизвестителни датчици. 

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 
Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 

предварителна заявка. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА: 

 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 
технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали - 
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ и пожароизвестителните датчици. 

 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
обекта с физически сили. 

 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения на обекта; 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии. 

 
12.2 ОБЕКТ: Гараж за паркинг на служебни автомобили на 
Териториално звено „Враца”.  

 ОПИСАНИЕ: Гараж за паркинг на служебни автомобили на адрес:  бул. 
„Хр. Ботев” № 143.  

На обекта са монтирани технически охранителни системи: СОТ и 
пожароизвестителни датчици. 

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 
Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 

предварителна заявка. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 
 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 

технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали - 
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  
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 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ и пожароизвестителните датчици. 

 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
обекта с физически сили. 

 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения на обекта; 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии. 
 

 
12.3. ОБЕКТ: Дистанционно-управляема необслужваема станция за 

контрол на радиочестотния спектър „Враца” - гр. Враца.   
ОПИСАНИЕ: Помещение (стая 805) от сграда „Общежитие” на ученически 

комплекс – гр. Враца, където е монтирана измервателна апаратура от стационарна 
станция за мониторинг на радиочестотния спектър.  

На обекта са монтирани следните технически охранителни системи: СОТ, 
пожароизвестителни датчици и система за видеонаблюдение. 

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 
Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 

предварителна заявка. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 
 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 

технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали - 
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ, пожароизвестителните датчици и 
системата за видеонаблюдение. 

 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
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обекта с физически сили. 
 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 

необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения на обекта; 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии. 

 
13. ОБЕКТ: Дистанционно-управляема необслужваема станция за 

контрол на радиочестотния спектър „Разград” - с. Радинград, обл. Разград.  
 

ОПИСАНИЕ: Дистанционно-управляемата необслужваема станция за 
мониторинг на радиочестотния спектър е разположена в с. Радинград, обл. Разград 
(кметството). Обектът се състои от антенна мачта (висока около 24 m) с 
измервателни антени и технологично помещение тип „контейнер” ( 3 х 3 m ) с 
измервателна апаратура. Територията на обекта (50 кв.м.) е оградена  с ограда тип 
„кльон”. 

На обекта са монтирани следните технически охранителни системи: СОТ, 
пожароизвестителни датчици и система за видеонаблюдение. 

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 

Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 
предварителна заявка. 

                   
                                       

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 
 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 

технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали - 
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ, пожароизвестителните датчици и 
системата за видеонаблюдение. 

 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
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може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
обекта с физически сили. 

 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения в обекта; 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии. 

 
14. ОБЕКТИ в с. Тодорово, обл. Плевен: 

 
14.1. ОБЕКТ: Дистанционно-управляема необслужваема станция за 

контрол на радиочестотния спектър „Плевен” - с. Тодорово, обл. Плевен  
  
  ОПИСАНИЕ: Дистанционно-управляемата необслужваема станция за 
мониторинг на радиочестотния спектър „Плевен” е разположена в поземлен имот 
намиращ се в землището на с. Тодорово, обл. Плевен. Обектът се състои от антенна 
мачта (висока около 24 m) с измервателни антени и технологично помещение тип 
„контейнер”( 3 х 3 m ) с измервателна апаратура за радиомониторинг. Територията 
на обекта (100 кв.м.) е оградена с ограда тип „кльон”.  

На обекта са монтирани следните технически охранителни системи: СОТ, 
пожароизвестителни датчици и система за видеонаблюдение. 

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС. 

Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 
предварителна заявка. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 
 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 

технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали - 
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужване на СОТ, пожароизвестителни датчици и 
системата за видеонаблюдение; 

 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
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обекта с физически сили. 
 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 

необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения в обекта; 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии. 
 

14.2. ОБЕКТ: Трафопост към Дистанционно-управляема  необслужваема 
станция за контрол на радиочестотния спектър „Плевен” - с. Тодорово, обл. 
Плевен.  

ОПИСАНИЕ: Дистанционно-управляемата необслужваема станция за 
мониторинг на радиочестотния спектър „Плевен” е разположена  в поземлен имот 
намиращ се в землището на с. Тодорово, обл. Плевен. Електрозахранването на 
стационарната станция за радиомониторинг се извършва посредством 
трансформатор тип МКТТ 20/0,4 кV, намиращ се на разстояние от около 600 m от 
станцията в сервитута на ел. провод 20 кV ”Тенекиен хан” към 
електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.  

На обекта са монтирани следните технически охранителни системи: СОТ и 
пожароизвестителни датчици. 

Охранителната система за сигурност е собственост на КРС 

Участниците в процедурата следва да направят оглед на обекта, след 
предварителна заявка. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА: 
 да осъществява охрана с технически системи за сигурност чрез контрол с 

технически средства на охранявания обект и проверка на получените сигнали - 
времетраенето на охранителната дейност с технически средства е денонощно, в 
делнични, почивни и празнични дни от 00:00 ч. до 24:00 ч.;  

 да поддържа охранителната система в изправност и да извършва 
абонаментно техническо обслужванена СОТ и пожароизвестителните датчици; 

 в случай на възникване на технически проблем, при който обектът не 
може да бъде поет под охрана, е необходимо изпълнителят да осигури охраната на 
обекта с физически сили. 
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 в случай на констатирано проникване или нарушена цялост на обекта, е 
необходимо изпълнителят да осигури физическа охрана на обекта до пристигането 
на представител на възложителя. 

 да познава специфичните особености и разположението на основните 
съоръжения в обекта; 

 да реагира незабавно с адекватни функции и действия при подаден сигнал 
на СОТ, сигнал за пожар, прониквания, стихийни бедствия и аварии. 

 
ІІІ. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ ПРИ 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ. 
 
1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго 
образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на 
държавата, в която е установено. 

2. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка 
на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, 
независимо от начина на провеждане или изхода от процедурата. 

3. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване. 

4. Всеки участник може да подаде оферта за участие по една или повече от 
описаните по-горе обособени позиции за охрана на обекти на КРС. 

5. Офертите и всички документи към тях трябва да бъдат представени в 
запечатана непрозрачна опаковка. 

5.1. Върху опаковката с офертата трябва да бъде отбелязана следната 
информация: 

Адрес: 
Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6. 
Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на поръчката, а върху 

плика с предлаганата цена се отбелязва:  „Предлагани ценови параметри”. 
5.2. наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност- факс и електронен адрес; 
5.3. наименование на поръчката и за коя обособена позиция се подават 

документите 
6. При приемане на офертата на участника се издава входящ регистрационен 

номер, като се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването. 
7. Не се приемат за участие оферти, които са представени след изтичане на 

крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с 
нарушена цялост. 

8. Офертите следва да бъдат със срок на валидност не по-малко от 90 дни, 
считано от датата на отваряне на офертите от Възложителя. 

 
ІV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА.  
 
Офертата задължително трябва да съдържа:  

 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 
участника; 
 2. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от 
удостоверение за регистрация или посочване на единен идентификационен код 
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(ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или представено 
удостоверение за актуално състояние – за българско юридическо лице, документ за 
регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а 
когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато 
участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица, се 
представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверено копие, 
като в случаите, в които документът е съставен на чужд език, се представя и в 
легализиран превод на български език; 
 3. Декларация за място на изпълнение на предмета на поръчката в свободен 
текст (в зависимост от позицията, по която се кандидатства). 
 4. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата и срок за 
изпълнение на поръчката; 
 5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
 6. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника; 
 7. Протокол за извършен оглед на обекта, на настоящата поръчка., с приложена 
Декларация за неразгласяване на информация; 
 8. 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;  
 9. Доказателства за правоспособност, за технически и професионални 
способности на участниците:  
 9.1. Лиценз, по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД (или удостоверение по реда на Наредбата 
за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на ЗЧОД), със 
срок на валидност.не по-малък от срока на изпълнение на поръчката ( за позиция 1);  
 9.2. Лиценз по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЧОД (или удостоверение по реда на Наредбата 
за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на ЗЧОД) със 
срок на валидност.не по-малък от срока на изпълнение на поръчката ( за позиции 2-
14); 
 9.3. Декларация, че участникът е с действащо разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни 
съобщения по реда на Закона за електронните съобщения и/или договор за 
комуникационни услуги (представя се за позиции 2-14 ). 
 9.4. Декларация, че участниците разполагат с техническо оборудване, патрулни 
автомобили, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, средства за 
оперативна комуникация и незабавна връзка с полицията и Възложителя, средства за 
сигнализация, самозащита, въоръженост и униформено облекло, отличителни знаци 
и всички други средства и способи, които ще бъдат използвани от участника (за 
позиция 1); 
 9.5. Декларация, че участникът има изградена структура в района на 
охраняваните обекти и притежава денонощен дежурен оперативен център за 
комуникация и координация с охранявания обект и мобилните патрули на 
територията на региона (за Позиция 1 ); 
 9.6.Декларация, че участникът има изграден или ползва въз основа на договор в 
района на охраняваните обекти денонощен дежурен мониторинг-център за 
наблюдение и приемане на сигнали от охраняваните обекти и ръководство на 
мобилните охранителни патрули (за позиции 2-14); 
 9.7. Декларация, съдържаща списък с екипите по чл. 13, ал. 2, т. 2 и по чл. 14, ал. 
1, т. 2 от ЗЧОД и броя на мобилните охранителни патрули, съгласно времето за 
реагиране. (за позиции 2-14 )  
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 9.8.  Декларация, съдържаща списък с персонала, удостоверяваща, че лицата, 
които ще осъществяват охраната на обекта, посочен в предмета на поръчката, 
отговарят на изискванията на ЗЧОД, преминали са успешно курс за обучение, 
съгласно специфичните условия на охранявания обект, обучени са за работа със 
сигнално – охранителна техника и имат умения за реагиране при получаване на 
терористична заплаха или опит за терористичен акт и/или проникване на 
територията на охранявания обект (за всички позиции); 
 9.9. Декларация, удостоверяваща, че участникът има технически и 
организационен ресурс, позволяващ му да осъществява профилактично техническо 
обслужване на СОТ, системите за видеонаблюдение и ПИС за обектите, посочени в 
предмета на поръчката (за позиции 2-14); 

10. Застраховка „Професионална отговорност”-заверено копие; 
 11. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от 
участник/подизпълнител (Приложение № 5); 
 12. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари (Приложение № 6); 
 10. Декларация за подизпълнителите (ако такива ще бъдат използвани) и дела от 
поръчката, който ще им бъде възложен, както и доказателство за поетите от 
подизпълнителите задължения –в свободен текст; 

11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Предложението на 
участника за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на всички изисквания, 
определени от Възложителя в настоящата документация за участие. Участникът 
трябва да опише в предложението си своята организация и методология за 
изпълнение на поръчката, попълнено съгласно образеца на оферта „Техническо 
предложение”.  
 12. Към техническото предложение  (за всички позиции) участниците трябва да 
представят: 

 Концепция (план) за охрана на обект ………………………………..….  
(изготвена след извършено обследване от участника и отчитаща особеностите на 
охранявания обект, поотделно за всяка от позициите, за които ще участва). 
Концепцията за охрана трябва да съдържа организация за осъществяване на 
охраната на обекта. 

 План за действие на охраната при оперативно взаимодействие с органите 
на МВР (СДВР – за гр. София, ОД на МВР и структурните звена на ГД „Пожарна 
безопасност и защита на населението”), когато е приложимо.  

 План за действие на охраната при възникване на кризисна ситуация – 
пожар, наводнение, земетресение, атентати и др. 
 13. Ценово предложение за извършването на охранителна дейност.  

   
 13.1. Участникът представя ценовото предложение в отделен запечатан плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри”.  
 13.2. В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи на 
участника. 

В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, 
за всяка от позициите участникът представя поотделно непрозрачни запечатани 
опаковки, съдържащи комплектовани документите, приложими за съответната 
позиция, включително отделно Техническо предложение, попълнено по образец, 
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съгласно Приложение 3 и отделно Ценово предложение, съгласно Приложение  4. 
Ценовите предложения са в отделен запечатан и непрозрачен плик за всяка една от 
позициите, в случай на участие за повече от една позиция.  
 
 13.3. Участникът няма право да представя различни варианти в офертата си; 
 13.4. Не се допуска участник да се включва в офертата на друг участник. 

 
V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  
 
1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира въз 

основа на икономически най-изгодната оферта., определена чрез  критерий за 
възлагане „най-ниска цена”. 

2. В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията 
провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 
оферти. 

 
VІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ   
 
Към настоящия момент КРС има сключен договор за охрана на обект по 

позиция 1, който изтича на 29.07.2018 г. и договори за охрана на обектите по 
позиции от 2 до 14, които изтичат на 10.11.2018 г. 
 Договорът за охрана по позиция 1 ще бъде със срок, считано от 29.07.2018 г. 
до 10.11.2019 г., а договорите за охрана на обектите на КРС по позиции от 2 до 14 от 
документацията ще бъдат сключени със срок от 11.11.2018 г. до 10.11.2019 г. 

 
VІІІ. МИНИМАЛЕН СРОК ЗА РЕАКЦИЯ  

 
 При подаден сигнал на СОТ минималния срок на реакция на патрулния екип 
следва да бъде: 

 за обект 2.1   – 5 мин.; 
 за обект 2.2 – 10 мин.; 
 за обект 3 – 15 мин.; 
 за обект 4 – 5 мин.; 
 за обект 5 – 5 мин.; 
 за обект 6 – 15 мин.; 
 за обект 7 – 10 мин.; 
 за обект 8 – 15 мин.; 
 за обект 9 – 5 мин.; 
 за обект 10.1 – 5 мин.; 
 за обект 10.2 – 7 мин.; 
 за обект 11 – 5 мин.; 
 за обект 12 – 5 мин; 
 за обект 13 – 10 мин.; 
 за обект 14 – 10 мин. 
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Приложение № 1 
 
 

 
ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД 

 
 

НА ОБЕКТ  „……………….………………………………………………………….” 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ………………………………………………………. 

 

Долуподписаният(те): …….................................................................................................. 

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

Представляващ (и) …............................................................................................................ 

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

(в случай, че огледът се извършва от лице, което не представлява участника по 

закон, е необходимо представяне на надлежно пълномощно, което се прилага към 

настоящия протокол)  

 

Декларирам (е), че на .............................. 2018 г. посетих (ме) и огледах (ме) обект 

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

             

                              

дата: ................... 2018 г.     Подпис: ......................... 
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   Приложение № 2  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ЗА НЕРАЗГЛАСЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 

Долуподписаният ………………………………………….............................….. 

Адрес: гр. .……………................................................................................……………….. 

представител на …………………………....…................................……………………… 

на основание на / съдебно решение, пълномощно / ……………...…......................……. 

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

 
СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ: 

 
 

Да не разгласявам и да не допускам разгласяването и узнаването по никакъв 
начин на фактите, сведенията и документите, които са ми предоставени като 
информация във връзка с извършен оглед на обект …………………………......……... 

 
 
 
дата:  …………..2018 г.              ДЕКЛАРАТОР:………………….. 

                                       (подпис) 
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Приложение № 3 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Приложимо за позиция 1 

 

ОТ: ____________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 (При попълване на Образеца на оферта участникът следва да развие в 
свободен текст техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
предмета на същата и изискванията, посочени в настоящата документация.) 

1. Предлагаме да извършваме „24-часова въоръжена физическа охрана на 
сградата на КРС на ул. „Гурко” № 6, гр. София. 

2. Срок за изпълнение на поръчката: ….. 

3. Офертата ни е валидна ……………. месеца (минимум 90 дни) от датата на 
отваряне на офертите. 

4. Предлагаме следната Концепция (план) за охрана на обект 
…………………….  (изготвена след извършено обследване от участника и 
отчитаща особеностите на охранявания обект,). Концепцията за охрана 
трябва да съдържа организация за осъществяване на охраната на обекта, 
схема за охрана на обекта и начин за оглед. 

5. Предлагаме следния План за действие на охраната при оперативно 
взаимодействие с МВР (СДВР - за гр.София, ОД на МВР и структурните 
звена на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”) в случаите, 
когато е приложимо. 

6. Предлагаме следния План за действие на охраната при възникване на 
кризисна ситуация – пожар, наводнение, земетресение,  атентати и др. 

7. Предлагаме списък на служителите, които ще извършват охраната на обекта. 

Други условия в полза на Възложителя - отстъпки, допълнителни услуги, 
допълнителни доказателства за технически възможности за изпълнение на 
договора (сертифициране на дейността на дружеството по ISO и еквивалентни) и 
др. 

 
 
ДАТА: ……………                                                 УПРАВИТЕЛ: …………………. 

     (подпис, печат) 
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ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Приложимо за позиции от 2 до 14 

 

ОТ: ____________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 (При попълване на Образеца на оферта участникът следва да развие в 
свободен текст техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
предмета на същата и изискванията, посочени в настоящата документация.) 

1. Предлагаме да извършваме „Охрана на недвижими имоти на КРС при                   
14 самостоятелно обособени позиции”            

по обособена позиция:……………………………………………….………………. 

2. Срок за изпълнение на поръчката:, считано от…до… 

3. Офертата ни е валидна ……………. месеца (минимум 90 дни) от датата на 
отваряне на офертите. 

4. Предлагаме следната Концепция (план) за охрана на обект 
…………………….  (изготвена след извършено обследване от участника и 
отчитаща особеностите на охранявания обект, поотделно за всяка от 
позициите, за които ще участва). Концепцията за охрана трябва да съдържа 
организация за осъществяване на охраната на обекта, схема за охрана на 
обекта и начин за оглед. 

5. Предлагаме следния План за действие на охраната при оперативно 
взаимодействие с МВР (СДВР - за гр.София, ОД на МВР и структурните 
звена на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”) в случаите, 
когато е приложимо. 

6. Предлагаме следния План за действие на охраната при възникване на 
кризисна ситуация – пожар, наводнение, земетресение,  атентати и др. 

7. Предлагаме да извършваме абонаментно техническо обслужване на СОТ, 
видеонаблюдение и/или ПИС веднъж на три месеца, което действие се 
удостоверява със съставяне на протокол.  

8. Декларираме, че при възникване на технически проблем, при който обектът 
не може да бъде поет под охрана, ще организираме охраната му с физически 
сили до отстраняване на техническия проблем. 

9. Декларираме, че в случай на констатирано проникване или нарушена цялост 
на обекта, ще осигурим физическа охрана на обекта до пристигането на 
представител на възложителя 

10. Декларираме, че ще реагираме и ще достигнем до 
обект……………………….. за време не повече от …….. (…………..) 
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минути при подаден сигнал на СОТ. 

11. Предлагаме да монтираме на обекта следните допълнителни технически 
средства за охрана, собственост на Изпълнителя ………………… 
……………………………………………………………….…………………… 

(Изпълнителят трябва да се съобрази с изискванията, заложени в 
документацията) 

12. Други условия в полза на Възложителя - отстъпки, допълнителни услуги, 
допълнителни доказателства за технически възможности за изпълнение на 
договора (сертифициране на дейността на дружеството по ISO и 
еквивалентни) и др. 

 

  

 
 
ДАТА: ……………                                                 УПРАВИТЕЛ: …………………. 

     (подпис, печат) 
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Приложение № 4 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: 

„ОХРАНА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА КРС ПРИ 
14 САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”   

 
Приложимо за позиция 1 

 

ДО: КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

ОТ: ____________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
 Във връзка с обявената процедура с горепосочения предмет, Ви представяме 
нашата ценова оферта, както следва 
Общата цена на нашата оферта възлиза на:  
 
............................................ лева без включен ДДС  
/словом: …...............................................………………….../.  
или  
.......................................... лева с включен ДДС  
/словом: ………………................................................……….../. 
Месечната цена на нашата оферта възлиза на:  
 
............................................ лева без включен ДДС  
/словом: …...............................................………………….../.  
или  
.......................................... лева с включен ДДС  
/словом: ………………................................................……….../. 
 
Общата цена за изпълнение на поръчката е формирана по следния начин: 
 
Предлагаме следната месечна цена за извършване на охранителна дейност за един 
брой охранител:………….лв., като месечната цена е формирана на база следните 
ценови компоненти: 
- Основна месечна работна заплата на 1 бр. 
охранител:............................................... лв. 
- Разходи за облекло, оборудване, застраховки, обучение на 1 бр. охранител, 
социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя и други по преценка 
на участника:……….лв. 
Важно!! Предложената от участниците основна месечна работна заплата за 1 
бр. охранител не следва да бъде по-ниска от определената минимална месечна 
работна заплата за страната. В случай, че участник предложи в своята оферта 
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основна месечна работна  заплата на 1 бр. охранител, по-ниска от определената 
към датата на подаване на офертата минимална месечна работна заплата за 
страната, то той ще бъде отстранен от участие в  поръчката`. 
 
 
 
 
ДАТА: ……………                                                УПРАВИТЕЛ: …………………. 

 
 (подпис, печат) 
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: 

„ОХРАНА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА КРС ПРИ 
14 САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”   

Приложимо за позиции от 2 до 14 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ……………………………………………. 

 

ДО: КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

ОТ: ____________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 
 Във връзка с обявената процедура с горепосочения предмет, Ви представяме 
нашата ценова оферта по самостоятелно обособена позиция ………………………… 
…………………………….…………………….… (текст на позицията) както следва: 
 

1. 
Цена за охрана на обект за един месец 

......................лв. /месец, без ДДС 

2. 
Цена за охрана на обект за период от три месеца 

т. 1 х 3 = ......................лв. /за тримесечие, без ДДС 

3. 
Цена за охрана на обект за целия период на договора 

т. 2 х 4  = ......................лв. без ДДС 

4. 
Единична цена за абонаментно техническо обслужване (веднъж на три месеца): 

......................лв. без ДДС 

5. 
Цена за абонаментно техническо обслужване за целия период на договора 

т. 4 х 4= ......................лв. без ДДС 

6. 

Обща цена за охрана и абонаментно техническо обслужване на обекта за период 

 от три месеца 

т. 2 + т. 4 = ......................лв. /за тримесечие, без ДДС 
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7. 
Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС: 

  т. 3 + т. 5 = ...................... лв. без ДДС 

8. 

Обща цена за изпълнение на поръчката с ДДС: 
 
1,2 х т. 7   = ...................... лв. с ДДС 

 
За изпълнение на поръчката, в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена възлиза на: 

  _____________________________словом:____________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността с ДДС) 

 

Предлаганата цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката в 

лева, с включен ДДС, начислен след предложената обща сума за охрана, 

абонаментно техническо обслужване на СОТ, видеонаблюдение и ПИС. 

 
 
ДАТА: ……………                                                УПРАВИТЕЛ: …………………. 

 
 (подпис, печат) 
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Приложение №5 
 

  Д Е К Л А Р А Ц И Я              
 
 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
 

 
Долуподписаният/та/…........................................................................................ (три 
имена) с адрес 
…...................................................................................................................................... 

в качеството ми на (длъжност, или друго качество) ............................................. на 
(наименование на участника) ............................................с ЕИК …............................., 

със седалище и адрес на управление 
….................................................................................., във връзка с участие в поръчка с 

предмет: „ОХРАНА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА КРС ПРИ 
14 САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: 
................................................  
Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 
 
2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица, регистрирани в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен 
дружество е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим, а именно с: 
.....................................................................................................................................  
Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 
 
3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). 
 
Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим. 
 
4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от 
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
........................ 2018 г.     Декларатор: ......................... 
дата на подписване     име, фамилия и подпис 
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Забележка: Представя се от представляващия участника по търговска 
регистрация. 
В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя 
от всяко едно от тях. 
В случай, че участникът предвижда да използва подизпълнител/и, декларацията се 
представя за всеки от подизпълнителите от представляващия подизпълнителя. 
 
„Юрисдикции с преференциален данъчен режим” 
По смисъла § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 
„юрисдикции с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла на § 
1, т. 64 от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното подоходно 
облагане (ЗКПО). 
По смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО „юрисдикции с преференциален данъчен 
режим" са: 
1. Вирджинските острови (САЩ); Княжество Андора; Ангуила (брит.); 
Нормандските острови (брит.); Антигуа и Барбуда; Аруба, остров (нидерл.); 
Общността на Бахамските острови; Барбейдос; Белиз; Бермудските острови (брит.); 
Вирджинските острови (брит.); Република Вануату; Гибралтар (брит.); Гренада; 
Гуам, остров (САЩ); Кооперативна република Гаяна; Доминиканската република; 
Каймановите острови (брит.); Остров Рождество (Коледен остров) (брит.); 
Република Либерия; Княжество Лихтенщайн; Република Малдиви; Република 
Маршалски острови; Република Мавриций; Княжество Монако; Монсерат, остров 
(брит.); Република Науру; Ниуе, остров (новозел.); Република Палау; острови Кук 
(новозел.); Остров Ман (брит.); Сейнт Лусия; Федерация Сейнт Китс и Невис; Търкс 
и Кайкос, острови (брит.); Република Фиджи; Република Панама; Независима 
държава Самоа; Република Сан Марино; Република Сейшели; Соломоновите 
острови; Сейнт Винсент и Гренадини; Кралство Тонга; Република Тринидад и 
Тобаго; Тувалу; Фолкландските острови (брит.); Нидерландските Антили (нидерл.) 
и Хонг Конг (Китай), или 
2. държави/територии, с които Република България няма влязла в сила спогодба за 
избягване на двойното данъчно облагане и в които дължимият подоходен или 
корпоративен данък или заместващите ги данъци върху доходите по чл. 12, ал. 9 или 
по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които 
чуждестранното лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 60 на сто по-
нисък от подоходния или корпоративния данък върху тези доходи в Република 
България. 
 
 „Свързани лица” 
 По смисъла § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 
„свързани лица” са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби (ДР) на 
Търговския закон (ТЗ). 
 По смисъла на § 1 от ДР на ТЗ „свързани лица” са: 
 
1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до 
четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен 
включително; 
2. работодател и работник; 
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 
4. съдружниците; 
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5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, 
издадени с право на глас в дружеството; 
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 
9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 
„Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, 
контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се 
уговарят условия, различни от обичайните. 
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Приложение № 6 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ                    
 
 

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
 

Долуподписаният/ата 
................................................................................................................,  

  (собствено, бащино и фамилно име) 
в качеството си на ............................................., на 
................................................................., 
   (длъжност)   (наименование на участника) 
 
ЕИК/БУЛСТАТ ................................................... - участник в процедура за възлагане 

на поръчка с предмет „ОХРАНА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА КРС ПРИ 
14 САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ……….” 

 
 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
 

Действителен собственик по смисъла на чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, на 
горепосоченото юридическо лице е .................................................................. 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 
 
 
 
Дата: ...................2018 г.     Име и фамилия: 
......................... 

Подпис и печат: 
......................... 
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Приложение № 7 
 

По позиция 1 
 

 
ДОГОВОР   

 
           Днес,…………………. 2018 г.  в  гр. София, между: 
 
            КОМИСИЯ  ЗА  РЕГУЛИРАНЕ  НА  СЪОБЩЕНИЯТА, , гр.София 1000,                
район „Средец”, ул.”Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Дан. № 1220120909, БУЛСТАТ: 
121747864, представлявана от Росен Желязков - Председател и Соня Маджарова  – 
главен  счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от  една  страна 
и  

…………………………..… ЕИК ………..….., със седалище и адрес на управление: 
………………………………………………………………………., представлявано от 
………………………………..………………  ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се 
сключи настоящия договор за  следното:  
 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в 
рамките на определения в този договор срок, срещу възнаграждение и в 
съответствие със Закона за частната охранителна дейност, да организира и 
осъществява охрана на обекта на КРС, на ул. „Гурко” № 6, гр. София чрез 
непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на посочения в техническата 
спецификация обект – Приложение № 1 към настоящия договор, заедно с 
прилежащия терен и паркираните служебни МПС на територията на обекта, в това 
число: 
 

Охрана на централно управление на КРС в гр. София, ул. „Г.Й.Гурко“ № 6 

№ Подобект Вид пост Брой 
охранители Режим на охрана 

1. 
ЦУ 

Гурко 6 -     
пост КРС 

1 
денонощен 

Минимум 
4 

Извършва контролно-
пропускателен режим,проверка на 
личен багаж и съмнителни лица, 
следи за нередности и недопускане 
на нарушения. Извършва обходи.  
Охраната е 24 часа от 19.00–07.00 и 
07.00-19.00 часа. Постът е с един 
човек на смяна; 

 
 
(2) Охраната по ал. 1 се изразява в:  
1. комплекс от физически и организационни мерки за осъществяване на 

непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана в сградата на КРС, на ул. 
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„Гурко” № 6, гр. София, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС. 
Дейността на физическата охрана включва осигуряването на пропускателен режим.  

2. комплекс от организационни и технически мерки за охрана с последваща 
физическа проверка. 

3. охраната следва да се извършва денонощно, чрез извършване на обход и 
наблюдение на целия район на охранявания обект, съгласно изготвена инструкция и 
утвърден график. 
 

Чл. 2. Охраната по чл. 1 задължително следва да включва осигуряване на: 
1. Персонал за въоръжена физическа охрана, вид въоръжение: огнестрелно 

оръжие и други помощни средства; 
  2. Пропускателен режим и охрана - Пропускателният режим и охрана на 
обекта се осъществяват съгласно Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, и 
Инструкцията за организация на пропускателния режим в КРС, считано от датата на 
сключване на договора за възлагане на поръчката.  

3. Охраната следва да бъде непрекъсната- денонощна /24 часа/. 
 

IІ. СРОК  

Чл. 3. (1) Договорът влиза в сила считано от датата на неговото подписване. 
(2) Срокът за изпълнение на договора е, считано от… до… 

 
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл. 4. (1) Цената за изпълнение предмета на договора за срок от  ….е в 

размер на ................................ (словом) лева без ДДС, съответно 
...............................(словом) лева с включен ДДС, съгласно Ценово предложение на 
Изпълнителя - Приложение № 3 от договора. 

(2) Цената за един охранител за един месец е в размер на 
....................................... (словом) лева без ДДС, съответно ............................... (словом) 
лева с включен ДДС, съгласно Ценово предложение на Изпълнителя - Приложение 
№ 3 от договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечно 
дължимата стойност за извършената охранителна дейност в срок до 30 (тридесет) 
календарни дни, след приемане с констативен протокол на предоставената услуга за 
съответния месец и представена оригинална фактура от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на съответното месечно плащане се определя в 
зависимост от броя на работещите охранители по договора за съответния месец.  

(4) Констативният протокол по предходната алинея се подписва до 5-то 
число на месеца, следващ месеца на предоставяне на услугата след представяне на 
месечен график за работа на охранителите, ежемесечна справка за работещите 
охранители по договора за охрана и протоколи за приемане на изпълнението за 
всеки от обектите по чл. 1, ал. 1 от договора.  

(5) Месечната цена по ал. 3 е цена за цялостното изпълнение и включва 
всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възнаграждения на служители 
и свързани с тях плащания, в това число: осигурителни вноски и др., осигуряване на 
комуникационни средства, униформено облекло и отличителни знаци, оръжие, 
технически и помощни средства и всички други разходи необходими за изпълнение 
на поръчката. 
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(6) При промяна в бройката на охранителите за обекта на охрана, дължимото 
месечно възнаграждение се определя на база ценообразуващите показатели от 
ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(7) Плащанията се извършват по банков път, в лева, по банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 
Банка…………………. 
IBAN …………………. 
BIC    …………………. 
(8) Непредставянето на някой от документите по чл. 4, ал. 4 води до 

удължаването на сроковете за плащане с периода на забавата. 
(9) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, 

работата на подизпълнителя се приема от Възложителя в присъствието на 
Изпълнителя  и подизпълнителя. 

         (10) Плащанията по договора се извършват в съответствие с Решение № 
593/20.07.2016г. на Министерски съвет и Указание относно прилагането на Решение 
№ 593/20.07.2016г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори на 
Министъра на финансите. 

 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. да изпълнява добросъвестно предмета на договора; 

  2. да изпълни задълженията си по договора точно в съответствие с 
Техническата спецификация - Приложение № 1, Техническото си предложение - 
Приложение № 2 и Ценовото предложение – Приложение № 3, които са неразделна 
част от този договор и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. да извърши съвместно с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 1 
(един) ден от влизане в сила на настоящия договор, обстоен оглед на обекта на 
охрана с цел да се установи състоянието му. Изводите от огледа следва да се 
документират в протокол за охранително обследване, съдържащ изводи и 
предложения за съответните мероприятия, които ще повишат сигурността на 
конкретния обект; 

4. да приеме обекта на охрана с подписване на двустранен приемо-
предавателен протокол. Предаването и приемането на обекта за охрана и 
намиращото се в тях недвижимо и движимо имущество се извършва чрез 
подписването на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ предаването и 
приемането на обекта за охрана и намиращото се в него недвижимо и движимо 
имущество.  

5. да оценява състоянието и провежда инспектиране на охранявания обект 
всеки месец за установяване на състоянието му, а при необходимост и по-често, 
като първото обследване ще се извърши в рамките на 1 работен ден от сключване на 
договора. За тези инспекции се подписват двустранни протоколи, които съдържат 
резултатите от действията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констатации за извършени 
нарушения, пропуски и инциденти, както и посочване на необходими мероприятия с 
цел повишаване сигурността на обекта; 
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6. да създава съответната организация за охрана и безопасност, включително 
чрез провеждане на задължителен ежедневен и пе                                                                                                  
риодичен инструктаж на охранителите; 

7. да изготви и съхранява правила и указания за спецификата на 
извършваните видове охранителна дейност, които да бъдат утвърдени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или оправомощен негов представител; 
            8., да уведоми писмено в 7-дневен срок от сключването или прекратяването 
на договора за охрана (но не по-късно от 48 часа преди първото действие по 
изпълнение на договора за охрана) органа, издал лиценза и съответната областна 
дирекция на МВР, на чиято територия се осъществява дейността. 

 
9. за извършване на охранителната дейност по договора - да осигури 

служители, завършили успешно курс на първоначално обучение, както и същите да 
получават допълнителна подготовка в зависимост от спецификата на обекта, 
предмет на охрана, степента на риска и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

10. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна в личния си състав, 
вследствие констатирано недобросъвестно изпълнение на задълженията по охраната 
или други причини;  

11. да сигнализира незабавно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установяване 
от него или от компетентни органи на слабости в сигурността на обекта и да 
направи конкретни мотивирани предложения с цел ефективно преодоляване на 
слабостите; 

12. да изпълнява нормативните изисквания (Закона за частната охранителна 
дейност и др.) и предписанията на компетентните органи, касаещи организацията и 
осъществяването на охраната на обекта; 

13. да изпълнява нарежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с 
осъществяването на охраната, предвидените мероприятия в съответствие с 
охранителните протоколи и текущите предложения, които са от неговата 
компетентност; 

14. да извършва подбор, подготовка и контрол на лицата, на които ще възлага 
охраната на обектите по чл. 1, ал. 1 от договора в съответствие с действащите 
нормативни актове в тази област; 

15. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на своите служители, 
ангажирани с дейността по охрана на обектите по чл. 1, ал. 1, съдържащ: трите им 
имена, единен граждански номер, документ за самоличност, адрес, медицинско 
свидетелство, свидетелство за съдимост, кратки биографични данни; 

16. при наличие на обосновано искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както 
и при констатирано недобросъвестно изпълнение на задълженията по охраната, да 
отстранява съответните свои служители и да назначава на тяхно място нови, 
отговарящи на изискванията на закона и този договор, като задължително уведомява 
за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

17. да уведомява компетентните органи (Национална служба „Полиция”, 
Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, центровете за 
спешна медицинска помощ и др.) при наличие на инциденти, посегателства и 
нарушения в обекта на охрана; 

18. да присъства чрез упълномощен представител при извършване на огледи 
и други процесуални действия от полицията и други компетентни органи на 
територията на обектите на охрана по чл. 1; 
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19. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна, свързана с правото на 
дружеството за извършване на частна охранителна дейност, засягаща изпълнението 
на задълженията по настоящия договор; 

20. да работи в тясно сътрудничество с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като 
комуникацията ще се осъществява всекидневно, във всеки момент, когато работата 
го налага; 
  21. да организира охраната си (вкл. и провеждане на задължителен ежедневен 
и периодичен инструктаж на охранителите) по начин, който да осигури непрекъсната 
денонощна /24-часова/ въоръжена физическа охрана - обект на настоящия договор и 
съответно да осигури пропускателен режим. Те трябва да са осигурени при спазване 
на Инструкцията за организация на пропускателния режим в КРС. 

22. организира охраната при спазване на нормативните изисквания на Кодекса 
на труда за продължителност на работното време и спазване на изискванията за 
междудневна и междуседмична почивка на предложения екип от охранители; 

23. да определи лице/а – отговарящи за охраната и осъществяващи контрол 
върху работата на останалите служители, които следва да отговарят на изискванията 
чл. 27 от Закона за частната охранителна дейност; 

24. да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено и в 
определените срокове, в съответствие с условията по договора и съгласно 
разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност, подзаконовите 
нормативни актове, вътрешните за КРС правила; 

25. да не предоставя документи и информация на трети лица относно 
изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му 
известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор; 

26. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този 
договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в 
Договора; 

27. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при: 
невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора; 
промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват 
действия по изпълнението на този договор; промяна в данните по регистрация, в 
данните, необходими за издаване на данъчни фактури, в номерата на банковите си 
сметки и др.; 

28. Служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са длъжни: 
 28.1. при изпълнение предмета на поръчката стриктно да спазват 
разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, вътрешните за КРС 
правила; и Инструкцията за организация на пропускателния режим в КРС; 

28.2. да са преминали първоначално обучение по ЗЧОД, да са тествани за 
физическа пригодност, да имат разрешение за носене на оръжие и употреба и да 
могат да боравят с видеоохранителната и пожароизвестителна техника; 

28.3. да отговарят на изискванията на чл.76 и сл. от Закона за оръжията, 
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ за 
носене и употреба на огнестрелно оръжие и да са годни да носят и употребяват 
оръжие; 

28.4. да носят лична идентификационна карта със снимка; 
28.5. да бъдат с униформено облекло и да имат отличителен знак; 
28.6. да бъдат с оръжие, със средства за принуда и защита, и със средства за 

осъществяване на незабавни комуникации помежду си, с полицията и др.; 
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28.7. да следят стриктно и да предприемат всички законови действия за 
опазване живота и здравето на лицата, пребиваващи в охраняваните обекти, както и 
за опазване имуществото, обект на настоящия договор; 

28.8. да извършват обходи в обекта с необходима честота, прецизност и 
ефективност, по маршрути, съгласно Инструкцията на КРС, да извършват проверка 
на съмнителни багажи на лица, пребиваващи в обекта предмет на поръчката, за 
наличие на огнестрелни оръжия, взривни, запалителни и други опасни вещества, 
като при откриване на такива да предприемат необходимите законови действия 
спрямо приносителите им, както и необходимите мерки за защита на лицата, 
намиращи се в обекта, предмет на договора. 

29.9. да допускат внасянето и изнасянето на техника и инвентар, собственост 
на КРС, само след предварително съгласуване със служители на КРС, в чиято 
длъжностната характеристика е записано, че са материално отговорни лица; 

29.10. да следят за кризисни ситуации в обектите на КРС, като при възникване 
на такива да уведомят незабавно ръководителя на охранителната дейност и 
съответните компетентни органи и лица, като предприемат всички необходими 
мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите; 

29.11. с действията си и/или с поведението си да не възпрепятстват по 
никакъв начин работата на служителите на КРС (както и на външните посетители) и 
следва да осигуряват тяхната спокойна работна обстановка; 

29.12. за всички появили се нередности, задействане на пожароизвестителни 
системи в сградите на КРС, поява на нарушители и др., охранителите на смяна 
задължително да уведомяват ръководителя на охранителната дейност с оглед 
съгласуване на действията си.  

 
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

 (1) Да получи уговореното заплащане при условията и в сроковете, посочени 
в настоящия договор. 
 (2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване 
на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и 
документи за изпълнение на договора. 
 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. да предаде обекта на охрана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с подписване на 

двустранен приемо-предавателен протокол; 
2. да извърши съвместно с представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 1 

(един) ден от влизане в сила на този договор, обстоен оглед на територията, която 
ще се охранява с цел да се установи състоянието на административната сграда, 
складовите и други сгради и помещения, дворните места и имуществото в тях. 
Изводите от огледа следва да залегнат в протокол за охранително обследване, в 
който да се съдържат и изводи за съответните мероприятия, които ще повишат 
сигурността на обекта; 

3. да извършва съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ периодични обстойни огледи 
на обекта на охрана по чл. 1, за което да се подписват двустранни протоколи, които 
да отразяват резултатите от действията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констатации за 
извършени нарушения, пропуски и инциденти, както и посочване на необходими 
мероприятия с цел повишаване сигурността на обекта; 

4. да изпълнява своевременно мероприятията, предвидени в охранителните 
протоколи, както и предписанията на компетентните органи, свързани с охраната и 
сигурността на територията – обект на охрана; 
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5. да изпълнява действащите нормативни изисквания, свързани с охраната и 
сигурността на обекта; 

6. да сигнализира компетентните органи (Национална служба „Полиция”, 
Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, центровете за 
спешна медицинска помощ и др.) при наличие на инциденти, посегателства и 
нарушения в обекта на охрана; 

7. да присъства чрез упълномощен представител при извършване на огледи и 
други процесуални действия от полицията и други компетентни органи на 
територията на обекта на охрана; 

8. да призовава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при извършването на огледи и други 
процесуални действия на територията на обектите на охрана; 

9. да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своите служители, чиито 
функционални задължения са свързани с поддръжката на обекти в охраняваната 
територия, както и за промени в персоналния им състав; 

10. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатирани грешки, пропуски, 
нередности и слабости при осъществяването на охраната, както и да прави 
предписания за тяхното отстраняване; 

11. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промяна на обстоятелствата, които 
имат отношение към режима на охранявания обект и неговият статут; 

12. да заплаща цената по настоящия договор съгласно посочените в чл. 4 
условия и срокове. 

 
Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи услугата, предмет на този договор, с необходимото качество. 
2. да контролира и координира изпълнението на договора по всяко време на 

неговото действие.  
3. да получава незабавна информация за констатирани от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ нередности и нарушения в обектите по чл. 1, ал. 1. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез свои упълномощени представители има право 

по всяко време на денонощието да проверява изпълнението на договора и 
състоянието на охраняваните обекти. 

(3) В 15 (петнадесет) - дневен срок от подписването на договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на лицата, които имат 
право да извършват проверки в охранявания обект. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право чрез свои оторизирани представители да 
извършва по всяко време проверки на охраната, както и да осъществява текущ и 
последващ контрол върху изпълнението на договорните условия и да дава указания, 
които са задължителни за Изпълнителя, доколкото в нормативни актове не е 
регламентирано друго. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност при злополука или смърт на 
физическо лице, които са резултат от действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение предмета на договора. 

V. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ 
 
 Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност при 
кражба от обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 1, ал. 1 или причиняване на вреди на 
административните, складовите и други сгради и помещения, дворните места и 
имуществото в тях. 
 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност по предходната алинея и когато 
бъде установено, че посегателство е извършено, подпомогнато или подбудено от 
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служител на охраната на обекта, в това число и когато служителят сам се е привел в 
състояние на невъзможност да се противопостави на извършване на посегателството. 
 (3) Обстоятелствата по ал. 1 и ал. 2 се установяват с протокол, подписан от 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а също и с актове на 
компетентните органи в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс, когато 
има извършено престъпление.  
 Чл. 10. Размерът на причинените вреди се установява по безспорен начин 
посредством финансови и свързани с тях документи и регистри на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при необходимост и от документи, изхождащи от трети за 
правоотношението лица и институции. 

 Чл. 11. (1) Възстановяването на щетите по чл. 9, ал. 1 и ал. 2 на стойност до 
20 000 лв. (двадесет хиляди лева) се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 15-дневен 
срок от момента на настъпване на щетите. 
 (2) При настъпване на щета на стойност над 20 000 лв. (двадесет хиляди), 
срокът за възстановяване на щетите е до един месец от момента на настъпване на 
събитието. 
 (3) Когато във връзка с причинени вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 9, ал. 1 
има доказано по надлежния ред деяние (участие, съучастие или подбудителство) от 
страна на служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направени разходи за отстраняване на щетите в срок до един 
месец от влизане в сила на съответния акт. Разходите се доказват с първични 
счетоводни документи. 
 Чл. 12. Възстановяването на всички вреди, причинени на административните, 
складовите и други сгради и помещения ще става с техника и работна сила на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в уточнен с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.  
 Чл. 13. (1) В случай на неизпълнение на задължения по настоящия договор, 
неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % върху 
съответната месечната цена по договора.  

(2) В хипотезата на предходната алинея, изправната страна може да 
претендира обезщетение за претърпени по-големи вреди по общия ред. 

(3) При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
осъществяване на охрана, съгласно посоченото в чл. 1 от договора, за дните, в които 
услугата не е предоставяна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи възнаграждение. 

(4) При изпълнение на задълженията си по чл. 1 от договора с непълен брой 
служители, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за брой охранители, 
реално осъществили охрана на обекта. 

 
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 14. Договорът прекратява действието си с изтичане на срока, за който е 

сключен. 
Чл. 15. (1) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока в 

следните случаи: 
1. с едномесечно предизвестие при изчерпване финансовия ресурс на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
3. При констатирани нередности или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да 
предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, 
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
 1. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци; 
 2. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 
 3.в случаите по чл. 73 от ППЗОП; 
 4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 
несъстоятелност или ликвидация. 

 Чл. 17. В случай на неизпълнение клаузите на настоящия договор или 
изпълнение, различно от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да прекрати настоящия договор с едномесечно предизвестие, като задържи 
внесената гаранция. 
 Чл. 18. Във всички случаи прекратяването става след уреждане на 
финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на 
договора. 
 

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 19. (1) За лице, отговорно за изпълнението на договора от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се определя …………………. – ……………….., служ. тел.: 
………………….. 

(2) Служителят по ал. 1 е длъжен да отразява в протоколи всички 
обстоятелства, свързани с охранителната дейност. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за свой представител ……………. – 
…………….., служ. тел.: ………………………. 

(4) Отговорните лица се оправомощават оперативно да съгласуват, 
координират и контролират извършването на дейностите по предмета на договора, 
както и да подписват документите, касаещи изпълнението му. 

Чл. 20. Договорът може да бъде изменян или допълван само с допълнително 
писмено споразумение между страните.. 

Чл. 21. За неуредени с този договор въпроси се прилага действащото 
българско законодателство, както и специалните нормативни актове, 
регламентиращи частната охранителна дейност. 

Чл. 22. Споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора, 
се решават по взаимно съгласие. Когато съгласие не може да бъде постигнато, 
спорните въпроси се отнасят за решаване по съдебен ред в съответствие с 
Гражданския процесуален кодекс на Република България. 

Чл. 23. Неразделна част от договора са следните приложения: 
Приложение № 1 „Описание на обекта” 
Приложение № 2 „Техническо предложение” 
Приложение № 3 ”Ценово предложение” 

 
Настоящият договор се изготви, подписа и подпечата в три еднообразни 

екземпляра, всеки от които с еднаква доказателствена тежест, два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРС: ...........................           ................................................ 

                                    (Р. Желязков)      (……………………………) 
 
 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ........................... 
                               (С. Маджарова) 
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  По позиции от 2 до 14 
 

ДОГОВОР   
 

           Днес,…………………. 2018 г.  в  гр. София, между: 
 
            КОМИСИЯ  ЗА  РЕГУЛИРАНЕ  НА  СЪОБЩЕНИЯТА, , гр.София 1000,                
район „Средец”, ул.”Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Дан. № 1220120909, БУЛСТАТ: 
121747864, представлявана от Росен Желязков - Председател и Соня Маджарова  – 
главен  счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от  една  страна 
и  

…………………………..… ЕИК ………..….., със седалище и адрес на управление: 
………………………………………………………………………., представлявано от 
………………………………..………………  ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се 
сключи настоящия договор за  следното:  

 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

         1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва 24-часова охрана с 
технически средства на обект на КРС, находящ се на адрес: 
…………………………….., както и да поддържа охранителната система в 
изправност и да извършва профилактични технически прегледи на СОТ, 
пожароизвестителни датчици и системата за видеонаблюдение при условията 
посочени в Приложение № 2 към договора. 

1.2. Охраната на обекта включва защита на материалните ценности, находящи 
се на територията на обекта и се осъществява съгласно Приложение № 2 към 
договора.  

1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да реагира за обектите за време не 
повече от ………. минути при подаден сигнал на СОТ. 

1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва дейностите по т. 1.1 от 
момента на предаване на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в обем и детайли, съгласно 
Приложение 2. 

1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта за охрана с 
приемо-предавателен протокол. 

1.6. Задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейностите, 
посочени в т. 1.1, както и задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща посочената в 
раздел ІІІ от  договора цена, възникват след подписване на протокола по т. 1.5. 

1.7. В срок от една седмица след датата на подписване на протокола по т. 1.5. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ монтира необходимите собствени допълнителни технически 
средства, необходими за изпълнение на договора.  

1.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме пълна имуществена 
отговорност при щети, възникнали вследствие на неизпълнение или неточно 
изпълнение на задължения по договора. При констатирано неизпълнение на поети 
задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще възстанови изцяло 
за своя сметка вредите в 15 /петнадесет/ - дневен срок от установяването им. 
Констатирането на задълженията се установява с констативен протокол. 

1.9. В случай, че в охраняваните обекти на КРС възникне имуществена щета, 
дължаща се на кражба на движими вещи или опит за кражба, извършена чрез 
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неправомерно проникване в същия обект или на неправомерно изнасяне на движими 
вещи от охранявания обект, пожар, наводнение или друго стихийно бедствие 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе всички необходими мерки за ограничаване 
размера на вредите и незабавно да подаде сигнал на тел.112  уведоми службите на 
МВР  и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

1.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави в 14- дневен срок от 
сключване на договора, застрахователен договор, сключен в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за рисковете кражба чрез взлом, грабеж и увреждане на имущество 
вследствие на кражба чрез взлом или други злоумишлени действия.  

 
ІІ. СРОК  НА ДОГОВОРА 

 
2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва дейностите по т.1.1 за 

следния срок: от …..г.  до …..г. включително. 
2.2. При констатирани нередности при изпълнението на предмета на 

договора, задължително се съставя констативен протокол от страните, с който  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъците 

 
ІІІ. ЦЕНИ И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ 

 
 3.1. Общата цена за охрана и абонаментно техническа поддръжка на СОТ, 
ПИС и системата за видеонаблюдение на обекта посочени в т.1.1 за срока на 
договора е ……………………….лева без ДДС или  ………………..лева с ДДС. 
Цената включва всички дейности по предмета на договора съгласно т.1.1 и всички 
разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва::   

 3.1.1 Цена за охрана на обекта за 1 (един) месец …………… лева без ДДС; 
 3.1.2. Цена за охрана на обекта за 3 (три) месеца ………………… лева без 

ДДС; 
 3.1.3. Единична цена за абонаментно техническа поддръжка на СОТ и 

пожароизвестителни датчици (веднъж на три месеца) ……………………. лева без 
ДДС; 

 3.1.4. Общата цена (т. 3.1.2 + т. 3.1.3) за охрана и абонаментно техническа 
поддръжка на СОТ и пожароизвестителни датчици за 3 (три) месеца в размер на 
…………. лева без ДДС.  

 3.2. Цената по т. 3.1 се заплаща при условията на т. 3.3 и т. 3.4 от настоящия 
договор с банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в: 

БАНКА: ……………………….. 
БАНКОВ КОД……………….. 
сметка № ……………………… 

 3.3. В последния ден на всяко тримесечие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчет за извършена в този период дейност по охрана на обекта и 
абонаментно техническа поддръжка на СОТ, пожароизвестителни датчици и 
системата за видеонаблюдение. До 5 (пет) дни след представянето на отчета 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на Възложителя оригинал на данъчна фактура за 
извършената дейност описана в отчета.  
           3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда дължимата по т.3.1.4 сума за съответното 
тримесечие по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 (пет) работни дни от 
получаване на данъчната фактура. 
             

ІV.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
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           4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
           4.1.1. Да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписване на договора списък с 
имената на лицата, които да бъдат известявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване 
на екстремални ситуации  и/или щети  в охранявания обект. 
           4.1.3. Да поддържа в изправност техническите елементи /прегради, направени 
за защита на обекта и осветление/, които са негова собственост. 
            

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
           4.2.1. Да изпълнява предмета на договора в съответствие с клаузите на 
договора, като предостави 24-асова охрана с технически средства чрез наблюдение, 
регистрация, обработка и съхранение на сигнали получени в дежурната част на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от алармените системи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, инсталирани в обекта.  
 4.2.2. Да провери обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след получаване на алармен 
сигнал, като реагира съгласно времето посочено в т. 1.3. и предприеме 
необходимите действия за предотвратяване на противоправното увреждане на 
обекта. 

4.2.3. Да уведомява незабавно оторизирани представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случаите на установена нарушена цялост на охраняваните 
обекти, при техническа неизправност на алармените системи в охраняваните обекти 
и/или регистрирани алармени сигнали от охраняваните обекти. 

4.2.4. При констатирано проникване или нарушена цялост на обектите, да 
осигури за своя сметка физическа охрана на обектите до пристигането на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител. 

4.2.5. Да уведоми дежурните органи на полицията веднага след констатиране 
на неправомерното действие. 

4.2.6. Да уведоми незабавно дежурните органи на противопожарната охрана 
при наличие на пожар или признаци за възникване на пожар в обектите. 

4.2.7. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване информация за 
работата на алармените системи в обектите. 

4.2.8. Да извършва предварителен одит на обектите, преди приемането им 
под охрана и да дава препоръки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при необходимост от 
допълнително физическо укрепване или усъвършенстване на алармената система за 
повишаване на надеждността на охраната. 

4.2.9. Да не преотстъпва изпълнението на договора на други фирми или 
организации без писмено разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.2.10. При  промяна  или  отнемане  на  предоставения  му  лиценз  да  
уведоми  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  до  24  часа  от  настъпването  на  този  юридически  
факт. 

4.2.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да опазва тайната на фактите, 
свързани с конфигурацията на охраняваните обекти, техническите средства, 
съхраняваните материални ценности и сведенията, които са му известни, относно 
имущественото състояние на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 4.2.12. В срок от една седмица след датата на подписване на протокола по т. 
1.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ монтира необходимите собствени допълнителни технически 
средства необходими за изпълнение на договора. 
            4.2.13. Да осигури надеждни наблюдение и обезпечаване на сигурността на 
поверения му обект и на имуществото в него, като извършва работата си с грижата 
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на добър стопанин и в съответствие с разпоредбите на законодателството на 
Република България. 
            4.2.14. Да пази законните права и интереси на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при и във 
връзка с изпълнението на договорните си задължения. 
            4.2.15. При прекратяване на договора да получи собствените си допълнитено 
поставени технически средства, инсталирани на обекта за изпълнение на предмета 
на договора. 

4.2.16. В случай на възникване на технически проблем, при който обекта не 
може да бъде поет под охрана, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осигурява неговата охрана с 
физически сили. 

4.2.17. В случай на възникване на технически проблем във връзка с 
поддържане на СОТ, пожароизвестителни датчици и системата за видеонаблюдение 
в изправност, който не нарушава охраната на обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема 
действия за констатиране и отстраняване на проблема в срок до 3 дни след 
уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по електронна поща. 
            4.2.18. да уведоми писмено в 14-дневен срок от сключването или 
прекратяването на договора за охрана органа, издал лиценза и съответната областна 
дирекция на МВР, на чиято територия се осъществява дейността. 

 
 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
5. Настоящия договор се прекратява: 
5.1. С изтичане на уговорения срок. 
5.2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 
5.3. При отнемане на лиценза за извършване на частна охранителна дейност 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
5.4. При прекратяване дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
5.5. При всички случаи на прекратяване на настоящия договор, охраняваните 

обекти ведно с намиращото се в тях движимо и недвижимо имущество се предават 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол, подписан от страните или 
упълномощени от тях представители.   

5.6. До предаване на обекта по реда на т.5.5. страните имат правата и 
задълженията по настоящия договор.  

5.7. В случай, че при предаването на обекта бъдат констатирани липси и/или 
вреди се търси съответната отговорност по законния ред. 

 
VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 
6.1. В случай на забавено изпълнение на задълженията по договора 

неизправната страна дължи неустойка в следните размери: 
6.1.1. При забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка, равна на 

законната лихва от стойността на забавеното задължение. При забава на плащането 
с повече от 20 дни, договорът може да бъде развален от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради 
неизпълнение на задълженията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Забавено плащане се 
установява с извлечение от банковата сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издадено от 
обслужващата банка, посочена по-горе. 

6.1.2. При забавено частично или лошо изпълнение от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка, равна на законната лихва върху 
стойността на договора по т. 3.1.4,  за времето на неизпълнението, но максимум до 3 
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дни.  При забава на изпълнението по т.1.1. от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с повече 
от 3 дни, договорът може да бъде развален от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради 
неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като последният дължи 
неустойка за неизпълнение в размер на цената за два месеца. За установяване на 
неизпълнение по договора страните съставят и подписват  констативен протокол. 
                           

VII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 
 
             7.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, страните ще решават по взаимно 
съгласие. 
             7.2. В случай, че страните по настоящия договор не успеят да постигнат 
споразумение в срок от един месец, считано от датата, на която една от страните е 
уведомила другата страна за спора, то спорът ще се решава съгласно разпоредбите 
на действащото законодателство на Република България. 
 
За лице, отговорно за изпълнението на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се 
определя …………………. – ……………….., служ. тел.: ………………….. 
Служителят по ал. 1 е длъжен да отразява в протоколи всички обстоятелства, 
свързани с охранителната дейност. 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за свой представител ……………. – …………….., 
служ. тел.: ………………………. 
Отговорните лица се оправомощават оперативно да съгласуват, координират и 
контролират извършването на дейностите по предмета на договора, както и да 
подписват документите, касаещи изпълнението му. 

 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за 

всяка от страните. 
 
Приложения към настоящия договор: 
 
Приложение № 1 „Описание на обекта” 
Приложение № 2 „Техническо предложение” 
Приложение № 3 ”Ценово предложение” 
Приложение № 4 Списък с екипите по чл. 13, ал. 2, т. 2 и по чл. 14, ал. 1, т. 2 от 
ЗЧОД и броя на мобилните охранителни патрули, съгласно времето за реагиране 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРС: ...........................           ................................................ 

                                    (Р. Желязков)      (……………………………) 
 
 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ........................... 
                               (С. Маджарова) 
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