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 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
І. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ОБЩИ УСЛОВИЯ 
ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ 
ІІІ. ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ 
ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ 
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 Приложение № 1 – Оферта на участник в процедурата/Приложение № 1а – Оферта на участник 
в процедурата - обединение, което не е юридическо лице 

 Приложение № 2 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 
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 Приложение № 4 – Декларация от участника за видовете работи от предмета на поръчката, 
които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 
стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. 

 Приложение № 5 – Декларация за свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 
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 Приложение № 6 – Декларация от всеки от подизпълнителите, че спрямо него не са налице 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП 

 Приложение № 7 – Образец на предложение за изпълнение на поръчката 

 Приложение № 8 – Образец на ценова оферта 

 Приложение № 9 – Декларация по чл.56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

 Приложение  № 10 – Техническа спецификация 

 Приложение № 11 – Проект на Договор за обществена поръчка 
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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 
 
 
І. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 
1. Общи условия 
Уважаеми госпожи и господа, настоящата документация е изготвена с цел да 

Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в 
процедурата, съобразно Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане 
на Закона за обществените поръчки. 

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички 
указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията. 

Документацията за участие е публикувана в „Профил на купувача” на сайта 
на СО-район „Искър“, в раздел „Обществени поръчки“ -
 http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/175&lang=bg , в  деня на публикуването на 
обявлението за обществената поръчка. 

Документацията за участие може да се получи и на място в сградата на СО-
район „Искър“- адрес: гр. София, бул. „Кръстю Пастухов“ №18 или всяко лице може 
да поиска документацията да му бъде предоставена от Възложителя. В този случай 
Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето. 

Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в 
срока, посочен в обявлението, публикувано в Регистъра на Агенцията за обществени 
поръчки и на Профила на купувача. Датата на изпращане на обявлението е посочена в 
самото обявление. 

Офертите се подават в деловодството на СО-район „Искър“, гр. София, бул. 
„Кръстю Пастухов” №  18.  

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране. 
Комисията ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на 

срока за подаване на оферти, в 11:00 часа в зала 301 в сградата на СО-район „Искър“, 
гр. София, бул. „Кръстю Пастухов” № 18.  

 
За информация и въпроси се обръщайте към Ростислава Игнатова – 

началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ на район „Искър“, гр. 
София, бул. „Кръстю Пастухов“” № 18, тел.: 02 978 49 45 
  

Възложител: 

Столична община - район "Искър" съвместно с общинските училища и детски 
заведения на територията на СО-район „Искър“ провежда открита процедура по реда на 
чл. 64 и следващите от „Закона за обществените поръчки“ (ЗОП) за избор на 
изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана на общинските 
училища и детски заведения на територията Столична община – район „Искър“. 
Възложител на настоящата поръчка е Кметът на район „Искър“, съвместно с 
Директорите на общинските училища и детски заведения на територията на район 

http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/175&lang=bg
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„Искър“ (чл. 8, ал. 6 от ЗОП). Възложителят взема решение за откриване на процедура 
за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена 
поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на 
основание чл.16, ал.8 от ЗОП, във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП. 

 
Вид на процедурата: открита процедура по чл. 16, ал. 4 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/. 
Срок за изпълнение: 24/двадесет и четири месеца, считано от датата на 

влизане в сила на договора за възлагане на поръчката. 
Повторение на услугата: Възложителят си запазва възможността за 

повторение на услугата от същия изпълнител при условията и реда на чл. 90, ал. 1, т. 9 
от ЗОП. 

Прогнозна стойност на поръчката, с включена възможност за повторение е 
в размер на 780 000 (седемстотин и осемдесет хиляди) лева без ДДС. 

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е 390 000 (триста и 
деветдесет хиляди) лв. без ДДС или 468 000 (четиристотин шестдесет и осем 
хиляди) лв. с ДДС. 

Цена и начин на плащане: 
1. Участниците представят обща цена за услугата за целия срок на договора без 

включен ДДС, както и месечна цена, с точност до два знака след десетичната запетая, 
без включен ДДС (с включени всички разходи на участника за изпълнението на 
поръчката, включително за техническите средства, транспорт, униформено облекло и 
др.). ДДС се начислява отделно. 

2. Допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени са за 
сметка на участника. 

3. Плащанията ще бъдат извършвани в български лева по банков път, с 
платежно нареждане по сметка, посочена от участника, до 30 (тридесет) дни съгласно 
условията на договора. 
 

Срок на валидност на офертата - до 180 (сто и осемдесет) календарни дни, 
считано от крайния срок за представянето им. 

 
2. Описание на предмета на поръчката 
 

Предмет: „Охрана на общински училища, и детски заведения на територията 
Столична община – район „Искър“ 

Охраната на отделните обекти (сгради и имоти) се осъществява в съответствие с 
Приложение № 10. Подробна информация за обектите, постовете, режима и силите за 
охрана е дадена в Приложение № 10 – Техническа спецификация. 

 
Обекти за охрана с предвиждан охранителен режим: 
 
2.1. ОДЗ №4 „А. Каралийчев” – ж.к.”Дружба”1, ул. ”Фестивална” №1 

Комбинирана охрана - жива охрана+ СОТ както следва: 
- Физическа охрана 1 пост - 8-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
11:00 до 19:00 
- СОТ – работни дни в часовете от 19:00 до 6:30; 



5 
 

 - почивни и празнични дни – 24 часа 
 
2.2.  ОДЗ №13 „Калинка” – ж.к.”Дружба”1, ул. 50-36 

 Комбинирана охрана – жива охрана + СОТ както следва: 
- Физическа охрана 1 пост - 8-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
11:00 до 19:00 
- СОТ – работни дни в часовете от 19:00 до 06:30; 
 - почивни и празнични дни  – 24 часа 
 
2.3. ОДЗ №36 „Пеперуда” – ж.к.”Дружба”1, ул. ”Иван Арабаджията” №40 

 Комбинирана охрана – жива охрана + СОТ както следва: 
- Физическа охрана 1 пост - 4-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
15:00 до 19:00 
- СОТ – работни дни в часовете от 19:00 до 06:30; 

- почивни и празнични дни  – 24 часа 
 

2.4. ОДЗ №77 „Ханс Кристиян Андерсен” – ж.к.”Дружба”2, ул. ”Ханс Кристиян 
Андерсен ” 

Комбинирана охрана – жива охрана + СОТ както следва: 
- Физическа охрана 1 пост - 8-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
11:00 до 19:00 
- СОТ – работни дни в часовете от 19:00 до 6:30; 

     - почивни и празнични дни  – 24 часа 
 

2.5. ОДЗ №85 „Звездичка” – ж.к.”Дружба”2 
Комбинирана охрана - жива охрана + СОТ както следва: 

- Физическа охрана 1 пост - 8-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
11:00 до 19:00 
- СОТ – работни дни в часовете от 19:00 до 6:30; 
 - - почивни и празнични дни – 24 часа 
2.6. ОДЗ №85 „Звездичка” филиал „Враня“ 
 Охрана осъществявана само със СОТ: 
 работни дни в часовете от 19:00 до 6:30; 
 - почивни и празнични дни – 24 часа 
 
2.7. ОДЗ №88 „Детски рай” – ж.к.”Дружба”2, ул.”5003” 

Комбинирана охрана - жива охрана+ СОТ както следва: 
- Физическа охрана 1 пост - 8-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
11:00 до 19:00 
- СОТ работни дни в часовете от 19:00 до 6:30; 
 - почивни и празнични дни  – 24 часа 

 
2.8. ОДЗ №96 „Росна китка“ - ж.к.”Дружба”1, ул. „Полк. Чудомир Топлодолски“ 

Комбинирана охрана - жива охрана+ СОТ както следва: 
- Физическа охрана 1 пост - 4-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
15:00 до 19:00 
- СОТ работни дни в часовете от 19:00 до 6:30; 
 - почивни и празнични дни  – 24 часа 
 

2.9.  ЦДГ №108 „Детско царство“ – ж.к.”Дружба”1, ул. „5048“ 



6 
 

Комбинирана охрана - жива охрана + СОТ както следва: 
- Физическа охрана 1 пост - 4-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
15:00 до 19:00 
- СОТ – работни дни в часовете от 19:00 до 6:30; 
 - почивни и празнични дни  – 24 часа 

 
2.10. ЦДГ №108 „Детско царство“ филиал 

Комбинирана охрана - жива охрана+ СОТ както следва: 
- Физическа охрана 1 пост - 4-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
15:00 до 19:00 
- СОТ – работни дни в часовете от 19:00 до 6:30; 
 - - почивни и празнични дни  – 24 часа 
 
2.11. ЦДГ №21 „Ежко –Бежко“ – с. Бусманци, ул. „Крива ливада“ №11А 

Само СОТ: 
 в работни дни в часовете от 19:00 до 07:00;  
 - почивни и празнични дни  – 24 часа. 
 

2.12. 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов” – ж.к.”Дружба”, ул.”Тирана” №12 
Комбинирана охрана - жива охрана+ СОТ както следва: 
Учебно време: 

- Физическа охрана 1 пост с двама охранители на смени – в часовете от 06:00 до 22:00 
- СОТ – учебно време в часовете от 22:00 до 06:00; 
- почивни дни – 24 часа 

 
2.13. 65 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“” – с. Бусманци, ул.”Просвета” №16 

Само СОТ: 
- учебно време в часовете от 18:00 до 06:30 
- почивни и празнични дни 24 часа  
 

2.14. 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“ – ж.к. „Дружба“2 
Комбинирана охрана - жива охрана + СОТ както следва: 

Учебно време 
Физическа охрана два охранителни поста: 

- Вход А- 07:00 до 21:00ч. 
- Вход Б -07:00 до 18:00 ч. 

СОТ:  
– часовете от 21:00 до 07:00; 

 - почивни и празнични дни – 24 часа 

 
2.15. 69 СОУ „Димитър Маринов“ – ж.к. „Дружба“….. 

Комбинирана охрана - жива охрана + СОТ както следва: 
Учебно време 
Физическа охрана един охранителен пост: 

- от 07:00 до 19:00ч. 
СОТ:  

– часовете от 19:00 до 07:00; 
 

2.16. 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“ - ж.к. „Дружба“….. 
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Комбинирана охрана жива охрана+ СОТ както следва: 
- Физическа охрана 1 пост: 
В учебно време в часовете от 07:00 до 19:00 
- СОТ – учебно време в часовете от 19:00 до 07:00; 
 -  почивни и празнични дни – 24 часа 
 

2.17. 108 СОУ „Никола Беловеждов“ - ж.к. „Дружба“1….. 
Комбинирана охрана - жива охрана+ СОТ както следва: 

Физическа охрана 1 пост: 
- В учебно време в часовете от 06:00 до 21:00 
СОТ:- В учебно време в часовете от 21:00 до 06:00 

- почивни и празнични дни 24 часа  
 

2.18.  150 ОУ "Цар Симеон Първи" - ж.к. „Дружба“2….. 
Комбинирана охрана - жива охрана + СОТ както следва: 
Учебно време 
Физическа охрана един охранителен пост в часовете от 07:00 до 19:00ч. 
СОТ:  
– часовете от 19:00 до 07:00; 
 - почивни и празнични дни – 24 часа 

 
2.19. 163 ОУ „Черноризец Храбър“ - ж.к. „Дружба“ 2, ул. „Обиколна“27 

Комбинирана охрана - жива охрана + СОТ както следва: 
Учебно време 
Физическа охрана един охранителен пост в часовете от 06:00 до 21:00ч. 
СОТ:  
– часовете от 21:00 до 06:00; 
 - почивни и празнични дни – 24 часа 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденият охранителен режим подлежи на промяна по време 
на ваканции, при извършване на строително – монтажни работи или при 
възникване на други основателни причини за това. Промяната се извършва след 
писмено заявяване от директора на съответното учебно или детско заведение до 
Кмета на СО-район „Искър“ за временна промяна на охранителния режим на 
обекта. Промяната се уговаря с писмено допълнително споразумение между 
Възложителя и Изпълнителя. Промяната в режима на охрана се отразява при 
калкулирането на месечната стойност на услугата. 

 
ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
УЧАСТНИЦИ 

 

1. Участници 
 
Общи разпоредби 

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 
Възложителят не може да изисква обединенията да имат определена правна форма, 
за да могат да представят оферта. Не се допуска до участие в процедурата участник, 
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който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на 
Възложителя в тази документация. 

Участникът не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на 
обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато 
той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в 
държавата-членка, в която са установени. 

 
Обединение 

В случай, че участникът е обединение, участниците в обединението сключват 
споразумение. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. 
Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице към 
офертите се представя и копие на документа, с който е създадено обединението. С 
този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в 
обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществена поръчка и за 
периода на изпълнение на договора. 

Представляващият може да бъде определен и с друг документ, подписан от 
участниците в обединението (съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП), когато в договора не 
е посочено лицето, което представлява участниците в обединението Не се допускат 
промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

 
Оферти 

Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник под каквато и 
да е форма, включително участниците да сключват споразумения помежду си във 
връзка с поръчката, както и да си възлагат работи като подизпълнители един на друг 
за целите на изпълнението на тази поръчка. 

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на 
подизпълнители. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и е посочено като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна 
оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 
юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Всеки участник може да представи само една оферта по настоящата 
обществена поръчка. В откритата процедура за възлагане на обществената 
поръчка не може да участва лице, което е свързано с друг участник в 
процедурата. 

Свързани лица или свързани предприятия (по смисъла на §1, т. 24 от  
Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни 
участници в процедурата. 
 
Подизпълнители 

В случаите, когато предвижда участие на подизпълнители участникът в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да представи Декларация 
за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (Приложение № 4). 

Участникът, които е подал самостоятелна оферта и в същото време е посочен 
като подизпълнител в офертата на друг участник, се отстранява от участие. 

Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, 
посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава 
изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 
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Изпълнителят няма право да: 
1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство 

по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП; 
2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в 

предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 
3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 

47, ал. 1 или 5 от ЗОП; 
б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване 

за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 
подизпълнение; 

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, 
включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП. 

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в 
офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора 
или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е 
нарушена забраната по т. 1-3. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Не е нарушение на забраната по т. 2 и по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП доставката на 
стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената 
поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори 
за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от 
договора за подизпълнение. 

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време 
на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при 
нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В 
тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на 
условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП. 

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена 
поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието 
на изпълнителя и на подизпълнителя. 

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя 
доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от 
нея не е извършена от подизпълнителя. 

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена 
поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от 
изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети 
по реда на чл. 45б, ал. 1 от ЗОП. Това изискване не се прилага в случаите по чл. 45б, 
ал. 2 от ЗОП. 

 
2. Условия за участие и условия за отстраняване 

1. Общи условия за участие: 
Възложителят допуска до участие в процедурата участник, който: 

1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 
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в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 
Участник – чуждестранно лице се допуска до участие, ако не е осъден с влязла в сила 
присъда, освен ако е реабилитиран, за някое от деянията по т. 2.1.1, съгласно 
законодателството в държавата, в което е установено лицето. 

2. не е обявен в несъстоятелност; 
3. не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове; 
4. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

5. няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които са свързани лица с Възложителя или 
със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

6. не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 

7. не се намира се в открито производство за обявяване в несъстоятелност, или не 
е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 
Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в 
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително 
когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил 
дейността си. 

8. не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

9. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление 
по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия 
на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на 
работниците 
 

Изискванията по т. 2.1.1 и 2.1.9 се отнасят както следва: 
1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 
2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 
3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за 
лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от 
Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от 
Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 
закон; 

6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец; 
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, 

които представляват участника; 
8. в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само 
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за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 
Република България. 

При подаване на офертата за участие участникът удостоверява липсата на 
обстоятелствата, посочени по-горе, с декларации (Приложение № 2). 
Подизпълнителите подават декларацията по Приложение № 6 за обстоятелствата по 
2.1.1-2.1.6. Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по т. 2.1.2, 2.1.3 
и 2.1.5 е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да го представляват. 

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 2.1.1 – 2.1.4 и на посочените в 
обявлението обстоятелства по т. 2.1.7-2.1.8, освен когато законодателството на 
държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези 
обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на 
възложителя. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение 
на поръчката, всеки от подизпълнителите трябва да отговаря на изискванията по т. 
2.1.1 – 2.1.6, за което участникът трябва да приложи към офертата си за участие 
декларации от всеки посочен подизпълнител. 

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка 
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е 
установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от 
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. При представяне на 
офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларацията по 
чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен, не предвижда включването на някое от тези обстоятелства в 
публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на 
възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, 
определен за изпълнител, е длъжен да представи: 

• документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 
от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от 
ЗОП, издадени от компетентен орган, или 

• извлечение от съдебен регистър, или 
• еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 

държавата, в която е установен. 
Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се 

издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват 
всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има 
правно значение според закона на държавата, в която е установен. 

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 
национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред 
съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или 
търговски орган в държавата, в която той е установен. 
 
2. Условия за отстраняване 
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник: 

1. който не отговаря на условията за участие, посочени в тази документация; 
2. чиято оферта не отговаря на условията в тази документация; 
3. който не е представил някой от документите, съгласно изискванията на тази 

документация в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от Закона за обществените поръчки; 
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4. който не е представил документ за внесена гаранция за участие, съгласно 
изискванията на тази документация в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от Закона за 
обществените поръчки; 

5. който не е представил предложение за изпълнение на поръчката в отделен 
запечатан непрозрачен плик с надпис Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и не го е представил в плика с офертата; 

6. който е предложил ценова оферта, която не е представена в отделен запечатан 
непрозрачен плик с надпис „Плик № 3 – Предлагана цена”; 

7. който е посочил някъде в офертата си, извън плик № 3 с наименование 
„Предлагана цена”, елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея); 
8. който не отговаря на обявените от Възложителя изисквания за технически 

възможности; 
9. дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и 

свързаните с тях лица. 
В случай че офертата е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване на 

оферти или е в незапечатан или с нарушена цялост плик(кутия, кашон), тя не се 
приема за участие в процедурата и Възложителят я връща незабавно на участника, 
като тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т. 4 от раздел V. ОФОРМЯНЕ И 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ от настоящата документация за участие. 

 
3. Минимални изисквания за икономически, финансови и технически 
възможности, на които трябва да отговарят участниците в обществената 
поръчка: 
 

1. Участникът следва да докаже наличието на възможности за осигуряване на 
изпълнение на предмета на настоящата поръчка, съответстващо на изискванията на 
Възложителя, т.е. че разполага с финансов ресурс (за осигуряване на униформено 
облекло, средства за принуда и защита, технически средства за проверка на 
посетители, багаж, средства за връзка (комуникации), средства за работна заплата и 
свързаните с нея данъци и осигуровки, дежурен оперативен център, автомобили, 
допълнителен ресурс от охранители за реагиране при кризисни ситуации и други) за 
изпълнение на поръчката, в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева, представляващи 
по- малко от 50% от прогнозната стойност на поръчката с ДДС. 
Обстоятелството по т. 2.3.1 се доказват с един или няколко от следните документи: 

1. Удостоверение от банка, доказващо, че участникът разполага за 
изпълнение на поръчката със собствен или привлечен финансов ресурс в размер не по-
малък от 200 000 (двеста хиляди) лева; 

2. Годишния финансов отчет за последната приключила финансова година 
или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказващи, че 
участникът разполага за изпълнение на поръчката със собствен или привлечен 
финансов ресурс в размер не по- малък от 200 000 (двеста хиляди) лева. Участникът 
може да не представи годишния си финансов отчет или някоя от съставните му части 
ако са публикувани в публичен регистър в Република България. В този случай 
участникът посочва информация за органа, който поддържа регистъра; 

3. Всеки друг документ по смисъла на чл. 50, ал. 2 от ЗОП, който доказва, че 
участникът разполага за изпълнение на поръчката с финансов  ресурс 200 000 (двеста 
хиляди) лева. 
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите по 2.3.1. се доказва от един или повече от участниците в обединението, 
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чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, 
ал. 2, т. 6 от ЗОП. 
 

2. Участникът трябва да докаже наличието на изпълнена/и или изпълняваща/и се 
услуга/и, еднакви или сходни с предмета на поръчката минимум 2 бр. за последните 3 
години, считано от датата на подаване на офертата. 
За целите на настоящата поръчка „услуги, сходни с предмета на поръчката“ се считат 
услугите, свързани с предоставяне на комбинирана охрана – жива охрана и СОТ на 
учебни заведения. 

Обстоятелството по т. 2.3.2 се доказва чрез списък на услугите, които са еднакви 
или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата (Приложение № 3). В списъка се 
посочват стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
услуга. В тези случаи доказателството за извършената услуга се предоставя под 
формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или 
чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите по 2.3.2. се доказва от един или повече от участниците в обединението, 
чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, 
ал. 2, т. 6 от ЗОП. 

 
3. Участниците в процедурата трябва да са обучавали охранителния персонал в 

лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение учебен 
център - собствен или по договор – задължително и по програма за обучение на 
охранителите за работа с деца в учебни и детски заведения.  

 За доказване на възможността за осигуряване на квалифициран персонал за 
изпълнение на услугата участниците представят: 

- списък на осигурени лица по трудови правоотношения, придружен от справка за 
актуалното състояние на всички действащи трудови договори към датата на откриване 
на процедурата, издадено от съответната териториална дирекция на Национална 
агенция за приходите или съответен документ по националното законодателство – 
когато участник е чуждестранно лице – най-малко 100/сто/ човека  

- декларация от управителя, че всички лица – ръководители на охранителната 
дейност и охранители, отговарят на специфичните изисквания на ЗЧОД при 
назначаването и изпълнението на дейността им по охрана и изискванията, указани в 
настоящата документация. 

- списък декларация на 50 (петдесет) броя удостоверения за завършено обучение 
на охранителите издадени от Център за професионално обучение за последните 3 
години. 

- копие от програма за обучение на охранителите в съответствие с чл.28 от ЗЧОД, 
включително и такава за обучение на охранителите за работа с деца в учебни и детски 
заведения. 

 
4. Участниците в процедурата трябва да разполагат с необходимото техническо 

оборудване, като посочения минимален брой МПС да е предназначен само за 
изпълнение на охранителната услуга по настоящата поръчка: 
 - наличие на минимум 5 /пет/ патрулни МПС за реагиране на сигнали от СОТ и 
за контрол и помощ на охранителите, в т.ч. през почивните и празничните дни; 
 - наличие на позволените от Закона за частна охранителна дейност помощни и 
предпазни средства за самозащита. 
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За доказване на техническо оборудване се представя:  
 - списък-декларация на МПС (с посочване на марка, модел и Регистрационен 
номер), с които участникът разполага за изпълнение на поръчката.  
 - списък-декларация за наличие на позволените от Закона за частна охранителна 
дейност помощни и предпазни средства за самозащита  
 

5. Участниците в процедурата трябва да разполагат с технически системи за 
сигурност: 

- за охранителите на пост да бъде осигурена съответната система за връзка  
- изградена система за комуникация, контрол и проверка на получени сигнали 
- наличие на оборудван с технически средства дежурен център за получаване на 

сигнали, контрол и помощ през цялото денонощие, за всички дни включително 
празнични и почивни дни. 

За наличие на технически системи за сигурност  се представя:  
 - списък с използваните средства; 
 - за наличие на оборудван с технически средства дежурен център се представя 
кратко описание на дежурния център и снимков материал. 
 

6. Участникът да притежава индивидуална лицензия (валидно разрешение) за 
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 
подвижна радиослужба - PMR, за осъществяване на електронни съобщения за 
собствени нужди по Закона за електроните съобщения, с териториален обхват най-
малко на територията на Столична община, издадена от Комисия за регулиране на 
съобщенията. 

За доказване  наличието на индивидуална лицензия за използване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за подвижна 
радиослужба - PMR, за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди 
по Закона за електроните съобщения, с териториален обхват най-малко на територията 
на Столична община, издадена от Комисия за регулиране на съобщенията се представя 
копие от лиценза. 

7. Участникът да притежава валиден лиценз за извършване на частна охранителна 
дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност или участниците да са 
търговци, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - 
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в 
Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която са установени, и удостоверят, че отговарят 
на изискванията на Закона за частната охранителна дейност. 

Лицензът може да бъде за извършване дейността на територията на цялата 
страна или на територията на Столична община. 

Участниците следва да могат да извършват дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от 
Закона за частната охранителна дейност - охрана на имуществото на физически или 
юридически лица. 

За доказване наличие на лиценз за извършване на частна охранителна дейност, 
който да включва дейността по чл. 5 ал. 1 т. 2 от ЗЧОД се представя копие на лиценза. 

8. Участникът да е внедрил: 

1.Система за управление на качеството ISO 9001:2008 (БДС, EN) или 
еквивалентна с обхват включващ охранителна дейност;  

2. Система за управление на здравето и безопасността при работи BS OHSAS 
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18001:2007 (БДС, EN) или еквивалентна с обхват, отговарящ на предмета на поръчката 
/ охранителна дейност /..  

Доказване на изпълнението на гореописаното изискване се извършва с 
представяне на копие на валидни притежавани: 

1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 
(БДС, EN) или еквивалент с обхват включващ охранителна дейност; 

2. Сертификат за управление на здравето и безопасността при работи BS OHSAS 
18001:2007 (БДС, EN) или еквивалентна, отговарящ на предмета на поръчката 
/охранителна дейност /. 

Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от 
органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

 
9. Участниците в процедурата да разполагат с GPS система за контрол на патрулните 

автомобили.  
За доказване наличието на GPS система за контрол се представя копие на договор 

за наличие на GPS или последен платежен документ за извършено плащане или всеки 
друг документ доказващ обстоятелството. 

 
10. Участникът да притежава валидна застраховка „Гражданска отговорност на 

юридически лица“ с лимит на едно събитие не по-малко от 100000 лв. и общ лимит не 
по-малко от 1500000 лв. 
 Доказване на изпълнението на гореописаното изискване се извършва с 
представяне на копие от застрахователната полица. 

III. ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 

1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, 
посочени в тази документация. 
2. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за 
обществените поръчки. 
3. За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които 
отговарят на законовите изисквания и изискванията, предвидени в настоящата 
документация. 
4. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не 
отговарят на обявените от Възложителя в обявлението и документацията, води до 
отстраняване на този участник от участие в процедурата. 
5. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 
единствено от участниците. 
6. Всички разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата са за 
сметка на участниците. Спрямо Възложителя не могат да се предявяват каквито и да 
било претенции за разходи, направени от участниците по подготовката и подаването 
на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, 
освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки. 
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IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТИТЕ 
 
1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
условията, обявени от Възложителя и изискванията на Закона за обществените 
поръчки. 
2. Банковата гаранция за участие се представя в оригинал на съответната банка, 
като в нея задължително се съдържат наименованието на участника, наименованието 
на поръчката, за която участва, стойността на гаранцията и срок на валидност. 
3. Всички документи в офертите на участниците трябва да бъдат актуални към 
датата, определена за краен срок за подаване на офертите. 
4. Документи, представени под формата на копие, не следва да бъдат нотариално 
заверени, с изключение на случаите, изрично посочени в тази документация. 
5. Копията на всички документи, за които в тази документация не се изисква 
изрично нотариална заверка, следва да бъдат заверени на всяка страница от участника 
с „Вярно с оригинала”, дата на заверката и подпис на лицето, представляващо 
участника. 
6. Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, 
се представят и в превод, а документът за регистрация и копието от документа за 
самоличност се представят в официален превод. 
7. В превода следва да е посочен документът, който е преведен, както и да 
съдържа име и подпис на лицето, извършило превода. 
8. Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и обявените от 
Възложителя условия, офертата на участника задължително съдържа: 

Плик № 1 с наименование „Документи за подбор за участие в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „„Охрана на общински 
училища и детски заведения на територията Столична община – район „Искър“, 
съдържащ: 

8.1.1 Оферта по образец (Приложение № 1 – Оферта на участник в 
процедурата/Приложение № 1а – Оферта на участник в процедурата - обединение, 
което не е юридическо лице), включваща представяне на участника, в което е 
посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, 
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата; 

8.1.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение № 2); 
Представените документи по т. 8.1.1 и 8.1.2 следва ясно да посочват лицата, 

участващи в управлението на дружеството. 
8.1.3. Копие на документа за внесена гаранция за участие в процедурата по 

сметката на Възложителя или банкова гаранция за участие – оригинал. 
8.1.4. Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 2. 3. от раздел II. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ: 
а) Удостоверение от банка, доказващо, че участникът разполага за 

изпълнение на поръчката със собствен или привлечен финансов  ресурс в размер не 
по-малък от 200 000 (двеста хиляди) лева или Годишния финансов отчет за 
последната приключила финансова година или някоя от съставните му части, когато 
публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът 
е установен, доказващи, че участникът разполага за изпълнение на поръчката със 
собствен или привлечен финансов ресурс в размер не по-малък от 200 000 (двеста 



17 
 

хиляди) лева. Участникът може да не представи годишния си финансов отчет или 
някоя от съставните му части ако са публикувани в публичен регистър в Република 
България. В този случай участникът посочва информация за органа, който поддържа 
регистъра или всеки друг документ по смисъла на чл. 50, ал. 2 от ЗОП, който доказва, 
че участникът разполага за изпълнение на поръчката с финансов ресурс 200 000 
(двеста хиляди) лева. 

б) Списък на услуги, сходни с предмета на поръчката, извършени през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата - Приложение № 
3; 

в) Списък на техническото оборудване по т. 2.3.3; 
г) Сертификат за система за управление на качеството в съответствие с ISO 

9001:2008 (БДС, EN), или еквивалентен с обхват, отговарящ на предмета на 
поръчката / охранителна дейност / и Сертификат за управление на здравето и 
безопасността при работи BS OHSAS 18001:2007 (БДС, EN) или еквивалентна, 
отговарящ на предмета на поръчката /охранителна дейност / 

д) Валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност по смисъла 
на Закона за частната охранителна дейност; лицензът може да бъде за извършване 
дейността на територията на цялата страна или на територията на Столична община; 
участниците следва да  могат да извършват дейността  по  чл. 5, ал. 1, т. 2 от 
Закона  за  частната охранителна дейност - охрана на имуществото на физически или 
юридически лица; 

е) Изпълнението на изискването по т. 2.3.6 от раздел II „УСЛОВИЯ ЗА 
УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ“ се декларира от участника в 
образеца на офертата – Приложение № 1/№ 1А; 

8.1.5.  Декларации за свързаност с друг участник или кандидат в съответствие 
счл.55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(Приложение № 5). 

8.1.6.  Декларация от участника за видовете работи от предмета на поръчката, 
които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в 
проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. 
(Приложение № 4). 

8.1.7. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато 
в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и 
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;. 

8.1.8 Декларация за приемане на условията в проекта на договор - съгласно 
чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Приложение 9). 

8.1.9.  Декларация от всеки от подизпълнителите, че спрямо него не са налице 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП (Приложение № 6). 

8.1.10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, всеки от 
подизпълнителите представя декларация, че спрямо него не са налице 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП (Приложение № 6). 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 
• документите по т. 8.1.1 и 8.1.2 се представят за всяко физическо или юридическо 

лице, включено в обединението; 
• документите по т. 8.1.4 се представят само за участниците, чрез които 

обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по т. 2.2. на 
Раздел II от документацията и в техническата спецификация. 
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Плик № 2 с наименование „Предложение за изпълнение на поръчката” 
съдържащ предложението на участника за изпълнение на поръчката, изготвено по 
образец (Приложение № 7) и Приложение №10 . 

Плик № 3 с наименование „Предлагана цена”, съдържащ ценовото 
предложение на участника, попълнено по образец – (Приложение № 8). 

Като приложение към ценовото предложение в плика № 3 всеки участник следва 
да представи: 

• анализ за месечната цена за един охранител; 
• брой охранители и обща сума на услугата за един месец и за срока на договора 

за всеки обект. 
Анализът на месечната цена за 1 охранител, включва всички нормативно 

определени разходи, съгласно трудовото, осигурителното и данъчното 
законодателство на Р България, изискванията на всички други нормативни актове, 
регламентиращи частно - охранителната дейност, всички присъщи разходи, 
необходими за изпълнение на заложените в поръчката изисквания на възложителя по 
охрана на обектите, както и съответната търговска печалба. В цената участникът 
трябва да предвиди заплащане на 1 охранител не по-малко от минималната работна 
заплата за страната към момента на подаване на офертата. Предложената цена за 1 
охранител не може да бъде под 600 (шестстотин) лева на месец. 
9. Възложителят поканва участниците да удължат срока на валидност на 
офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея 
срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 
10. Офертите на участниците трябва да са със срок на валидност – 180 (сто и 
осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представянето им. 
 

V.  ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
1. Участниците трябва да представят офертите си на български език. 
2. Всяка оферта трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик (кашон, 
кутия), който трябва да съдържа три отделни, запечатани, непрозрачни и надписани 
плика, като предлаганата цена трябва да бъде в отделен плик – плик № 3, поставен в 
големия, техническото предложение трябва да бъде в отделен плик – плик № 2, също 
така поставен в големия, а всички останали документи трябва да бъдат поставени в 
плик № 1, който също се поставя в големия плик. Ако се използват самозалепващи се 
пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да 
постави печат върху лентата и/или да се подпише от лицето, което е упълномощено да 
го представлява. 
3. Офертите трябва да бъдат адресирани до СО-район „Искър“, гр. София, бул. 
„Кръстю Пастухов” № 18 и представени от участника лично или от упълномощено от 
него лице в деловодството на СО-район „Искър“, или по пощата с препоръчано писмо 
с обратна разписка. Офертите могат да се подават всеки работен ден 08:30 до 17:00 ч. 
от датата на изпращане на обявлението до Агенцията за обществени поръчки за 
вписване в Регистъра на обществените поръчки. Конкретната дата, до която могат да 
се подават офертите се съдържа в обявлението. 
4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата 
и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за 
което на приносителя на офертата на участника се издава разписка за подадена и 
приета оферта. 



19 
 

5. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се 
използва друг начин за представяне, който не е посочен в обявлението или в 
документацията. 
Офертата, в която са поставени плик № 1, плик № 2 и плик № 3, се представя в 
запечатан непрозрачен плик (кашон, кутия) с надпис „Оферта за участие в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана на общинските 
училища и детски заведения на територията Столична община – район „Искър“ 
6.  Върху плика участниците посочват име, адрес за кореспонденция, телефон, 
факс и електронен адрес на участника. Върху плика трябва да бъде поставен и надпис: 
„Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценка”. Пликът се надписва 
по следния начин: 

 
 

СО-район „Искър“, гр. София, бул. „Кръстю Пастухов” № 18  

 
О Ф Е Р Т А 

 
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: 
 

„Охрана на общинските училища и детски заведения на територията Столична 
община – район „Искър“ 

…………….………………… 
/име на участника/ 

………………………………………………………………………………………………. 
адрес за кореспонденция 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 

„Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценка” 
 

Върху плик № 1 се записва името на участника и означение: Документи за подбор за 
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Охрана на общинските училища и детски заведения на територията Столична 
община – район „Искър“ 

Върху плик № 2 се записва името на участника и означение „Предложение за 
изпълнение на поръчката”. 
 
Върху плик № 3 се записва името на участника и означение: „Предлагана цена“. 
 
7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 
участника оферта, която е представена след изтичане на крайния срок за подаване на 
оферти или в незапечатан или скъсан плик. 
8. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното 
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участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. 
Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и 
текст “Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер….”. 
9. След изтичане на срока за получаване на оферти участникът може да представя 
допълнително документи към офертата си, само ако те са посочени в подготвения от 
комисията за избор протокол с констатации относно наличието и редовността на 
представените в плик № 1 документи. Документите се представят в срока, определен в 
чл. 68, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, считано от датата на получаването на 
протокола. 
10. Възложителят удължава срока за получаване на оферти в случай, че от 
предоставяне на искано разяснение от възложителя до крайния срок за получаване на 
оферти за участие остават по-малко от 6 дни, като възложителят удължава срока за 
получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата. В този случай 
гаранциите за участие в процедурата също трябва да се удължат със съответния срок. 
11. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на 
валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществена 
поръчка. В този случай класираните участници трябва да удължат и срока на 
гаранциите за участие в процедурата. 
12. Офертите на участниците трябва да са със срок на валидност – 180 (сто и 
осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представянето им. 
 

VІ. РАЗЯСНЕНИЯ И СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ 
1. Разяснения 

До изтичането на срока за получаване на документацията за участие всяко 
лице, може да поиска писмено от Възложителя разяснения по нея. Възложителят е 
длъжен да отговори и да публикува разяснението в 4-дневен срок от постъпване на 
искането в раздел „Профил на купувача” на сайта на СО-район „Искър“ – в досието на 
обществената поръчка – на 
адрес  http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/175&lang=bg. 

В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок 
за получаване на оферти за участие остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен 
да удължи срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е 
забавата. 

Възложителят публикува разяснението в раздел „Профил на купувача” на 
сайта на СО-район „Искър“ в досието на обществената поръчка на 
адрес http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/175&lang=bg. без да отбелязва в 
отговора лицето, което е направило запитването. 

2. Средства за комуникация 
1. Всички комуникации между Възложителя и участниците, свързани с настоящата 
процедура се извършват на български език и в писмена форма. Обменът на 
информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от 
следните начини: лично, по пощата с обратна разписка или по факс. За получено ще 
се счита уведомление, което е получено лично или на посочения от участника адрес за 
кореспонденция или номер на факс. 
2. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс 
апарата по начин, който позволява на Възложителя да получи: 
• номера, от който постъпва информацията; 

http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/175&lang=bg
http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/175&lang=bg


21 
 

• дата и час на изпращане. 
• изпратена информация по факс, която не съдържа тези данни, не се приема за 
редовна. 
3. Информацията, получена по факс, се съхранява от Възложителя заедно с 
документацията за провеждане на процедурата. 
4. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от Възложителя, се приемат 
за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от участника номер на факс и е 
получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо успешното изпращане. 
 

VІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Участниците имат право да направят еднократен оглед на подлежащите на 
охрана сгради и имоти, обект на обществената поръчка, който се извършва до крайния 
срок за подаване на оферти за участие. 

Огледът се провежда в работни дни, от 10.00 до 12.00 или от 14.00 до 16.00 ч., 
след предварителна писмена заявка (свободен текст) до Възложителя за съгласуване на 
датата на огледа. До оглед се допускат най-много двама представители на участника, 
които представят следните документи: 

• документ за самоличност; 
• изрично пълномощно за извършване на оглед от представляващия 

дружеството/обединението/физическото лице – в случай на упълномощаване. 
В заявката за извършване на оглед на обектите, участниците декларират, че 

няма да предоставят на трети лица данни и информация, станали им известни при 
огледа. 

За извършения оглед се подписва протокол в два еднообразни екземпляра – за 
възложителя и за участника. 

 
Изискванията, заложени в техническата спецификация са минимални 

задължителни изисквания и участниците следва да съобразят в техническите си 
предложения с тях, като могат да предлагат по-добри условия от определените в 
документацията. 
1. В предложението си за изпълнение на поръчката участниците следва да развият в 
свободен текст предлагания от тях начин за изпълнение на поръчката, в съответствие с 
Приложение № 10, включващо Подробен план за начина на организиране на 
физическата охрана, съобразен с особеностите на охранявания обект, съгласно 
изискванията в документацията и съдържа: 

• особености на охраняваните обекти; 
• организация на охраната, в съответствие с техническите спецификации 

(постове, маршрути, смени, комуникации и указания за тактиката на действие при 
различни ситуации); 

• данни за моторни превозни средства, ако такива се използват при 
осъществяване на охраната; 

• график за работа на охранителите; 
2. Участникът може да прави предложения за подобряване на пропускателния 
режим и охраната в сградите и имотите. 
3. План за действие на охраната при възникване на кризисни ситуации: пожар, 
наводнение, земетресение и време за реагиране в кризисни ситуации /в минути/ за 
всеки обект поотделно, съгласно разработените планове. 
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4. Подходящи за охраната на обектите технически устройства за осъществяване 
на радиовръзка между отделните охранителни постове, работещи на разрешени от 
Комисията за регулиране на съобщенията честоти. 
5. Образци (снимки) на лична идентификационна карта, отличителен знак и 
униформено облекло на охранителите. 
6. Описание на изградена система за контрол и съдействие на охранителите през 
цялото денонощие. 
7. Описание на системата за ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите. 
 

VІІI. ГАРАНЦИИ 
 

1. Гаранция за участие 
Участниците представят гаранция за участие в размер на 3 900 (три хиляди и 
деветстотин) лева. 

 
1. Гаранцията се представя в оригинал в една от следните форми: 
• безусловна и неотменима банкова гаранция – в оригинал, със срок на валидност 
180 (сто и осемдесет) дни след крайния срок за получаване на офертите или; 
• парична сума в български лева, внесена по сметката на СО-район „Искър“, в 
Общинска банка  – клон Слатина, IBAN BG43 SOMB 9130 3317 6221 01, BIC 
SOMBBGSF – за суми в български лева. 
2. При представяне на гаранция в платежния документ или в банковата гаранция 
изрично се посочва наименованието на обществената поръчка, за която се представя 
гаранцията. 
3. Задържането и усвояване на гаранцията за участие при условията и по реда на 
чл. 61 от Закона за обществените поръчки: 
А) гаранцията за участие в процедурата се задържа от Възложителя до решаване на 
спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва 
решението за определяне на изпълнител; 
Б) Възложителят усвоява гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато 
участник: 
а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 
б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 
обществената поръчка. 
4. Освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 
62 от Закона за обществените поръчки, 
5. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него. 
6. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, банковата 
гаранция или паричната сума може да бъде внесена от всеки един от участниците в 
обединението, като трябва да бъде посочено наименованието на участника в 
процедурата. 

2. Гаранция за изпълнение на договора 
1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на 
договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. 
2. Гаранцията следва да бъде представена преди сключване на договора като 
безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал или парична сума в български 
лева, внесена по сметката на СО-район „Искър“, в БНБ – Централно управление, 
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IBAN BG 43 SOMB 9130 3317 6221 01, BIC SOMBBGSF – за суми в български лева. 
Формата и текста на банковата гаранция се съгласува предварително с Възложителя. 
3. При представяне на гаранцията, в платежния документ или в банковата гаранция 
изрично се посочва наименованието на участника, стойността на гаранцията, срок на 
валидност, наименованието на поръчката, за която се представя гаранцията. 
Процедурата по усвояване на суми от банковата гаранция следва да бъде описана в 
текста на гаранцията и да предвижда плащане по посочена от Възложителя банкова 
сметка в срок до 5 /пет/ банкови работни дни след първо предявяване на негов писмен 
иск. 
4. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва с участник, 
определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи документ 
за гаранция за изпълнение съгласно обявените условия. 
5. Условията и сроковете за усвояване на сумата на гаранцията, както и за 
задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за 
възлагане на обществена поръчка. 
6. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, без Възложителят да 
дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 
7. В случай, че участникът е обединение, банковата гаранция или паричната сума 
може да бъде внесена от всеки един от участниците в обединението, като трябва да 
бъде посочено наименованието на участника в процедурата и предмета на 
обществената поръчка, за която се представя гаранцията. 
 

IX. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА 
ОФЕРТИТЕ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
1. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от 
Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, 
определен за отваряне на офертите. След получаване на списъка с участниците, 
членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от 
Закона за обществените поръчки и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от 
Закона за обществените поръчки и при условията на чл. 35, ал. 3 от Закона за 
обществените поръчки. 
2. Отварянето на офертите ще се извърши в 11:00 часа на първия работен ден, 
следващ деня на изтичане на крайния срок за получаване на оферти, в зала 301 в 
сградата на СО-район „Искър“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, гр. София. 
3. Всеки участник може да присъства лично при отварянето на офертите или да 
изпрати представител, упълномощен писмено от участника. Представителят на 
участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на 
съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се 
подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. При 
отварянето на офертите имат право да присъстват и представители на средствата за 
масова информация и други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата на СО-район „Искър“, гр. София бул. „Кръстю Пастухов” № 18,. 
4. Председателят на комисията отваря последователно офертите на участниците, 
по реда на получаването им, и проверява наличието в големия плик (пакет, кашон) на 
три отделни запечатани плика, надписани по указания по-горе в документацията 
начин 
5.  Най-малко трима от членовете на комисията подписват всеки плик № 3 с надпис 
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„Предлагана цена ”. Комисията предлага на присъстващите представители по един от 
тях да подпише плик № 3 на останалите участници. Комисията отваря плик № 2 с 
надпис „Предложение за изпълнение” и най-малко трима от членовете на комисията 
подписват всички документи, съдържащи се в пликове № 2 на участниците. 
Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише 
документите в плик № 2 на останалите участници. 
6. Комисията отваря всеки плик № 1, оповестява документите, които се съдържат 
в него и проверява съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от Закона за 
обществените поръчки. 
7. След извършване на действията, описани по-горе, приключва публичната част 
от заседанието на комисията. 
8. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на 
документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 
възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. 
9. В протокола по т. 8 комисията описва изчерпателно липсващите документи или 
констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, 
които следва да се представят допълнително. Срокът за представяне на документите е 
еднакъв за всички участници и е 5 работни дни, считано от датата на получаване на 
протокола. 
10. Участникът няма право да представя други документи освен посочените в 
протокола по т. 8. 
11. След изтичането на срока по т. 9 комисията пристъпва към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда 
документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 
Комисията разглежда предложенията на участниците, поставени в плик № 2, за 
установяване на съответствието им с изискванията на Възложителя. Комисията 
извършва проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки за предложенията в плик № 2. 
12. При отварянето на ценовите предложения се спазват изискванията на чл. 69а от 
Закона за обществените поръчки. 
13. Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от 
участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и 
лица; да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни, както и 
допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 
3, като последната възможност не може да се използва за промяна на техническото и 
ценовото предложение на участниците. 
14. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява при спазване на 
изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона 
за обществените поръчки и на Възложителя. Комисията уведомява възложителя, 
когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, 
решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона 
за защита на конкуренцията, като в тези случаи възложителят уведомява Комисията за 
защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на 
процедурата. 
15. Възложителят писмено уведомява участниците за резултатите от оценяването 
на офертите. 
16. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което 
подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 
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на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията 
изисква от участника подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. 
Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да 
бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. 

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за 
отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 
2. предложеното техническо решение; 
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 
5. получаване на държавна помощ. 

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията 
прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага 
участника за отстраняване от процедурата. 

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска 
цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да 
бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и 
участникът да се отстрани. 

 
Х. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 
1. Възложителят сключва договор с участника, класиран от комисията на първо 
място и определен за изпълнител. 
2. Договорът се сключва при спазване изискванията и сроковете, посочени в глава 
трета „Общи правила за възлагане на обществени поръчки”, Раздел VI „Договор за 
обществена поръчка“ от Закона за обществените поръчки. 
3. При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договора, 
възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория 
класиран участник и да го покани да сключи договор с него. 
4. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка 
при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените 
поръчки. 
5. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок 
от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на 
изпълнител. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител 
преди влизането в сила на всички решения по процедурата. 
6. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят. 
Изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение в изрично 
предвидените в чл. 43, ал.2 от ЗОП случаи. 
7. Плащанията се извършват в български левове по банков път. Разплащането се 
извършва съобразно посочената в договора схема. 
8. Възложителят ще сключи договор /Приложение № 12/ за изпълнение на 
обществената поръчка по реда на чл. 74 от ЗОП. 
9. При сключване на договор избраният за изпълнител участник е длъжен да 
представи всички документи по реда на чл. 42, ал. 1 от ЗОП. 
 

ХI. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ 
Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 



26 
 

1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 
период. 
2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен 
ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в 
края на първия работен ден, следващ почивния. 
 

За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите 
на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки. 
 

XІІ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

 С настоящата методика се определя реда, критериите за оценка, показателите и 
тяхната тежест при оценяване офертите на участниците. Настоящата методика 
представлява съвкупност от правила, които имат за цел да определят начина, по който 
ще се извърши класирането на офертите и ще се определи изпълнител на обществената 
поръчка. 

Предложенията на участниците се оценяват по критерий „Икономически най-
изгодна оферта”.  

Икономически най-изгодната е офертата, която е получила най-висока 
комплексна оценка. Комплексната оценка (КО) се получава като сбор от оценките по 
отделните показатели –  

КО = А + Б 
а именно: 

- показател А – предлагана цена на месец за изпълнение на поръчката, с 
относителна тежест в комплексната оценка 50 точки; 

- показател Б - технически показател на предложението, с относителна тежест в 
комплексната оценка 50 точки; 

1. Оценка по финансов показател А - „предлагана цена” – с максимална 
оценка от 50 т.  

Участникът, предложил най-ниска обща цена на охраната за месец, получава 
пълния брой от 50 точки, а оценките на останалите участници се определят по 
формулата: 

 

 

А = 

ЦУч мin. 

--------------- Х 50 , където  

 

 

ЦУч 

 
 

- ЦУч мin. е минималната предложена цена на месец от допуснатите 
участници; 
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- (ЦУч) е предложената от оценявания участник цена на месец за изпълнение 
на услугата. 
 

2. Показател Б - „Технически показател", с максимален брой точки - 50; 

Комисията оценява предложените Планове за организация на физическата и 
техническата охрана, съобразно спецификата на всеки един обект, по посочените по-
долу подпоказатели К1 и К2. Оценява се до каква степен плановете удовлетворяват 
организационните, технологичните и нормативните изисквания на Възложителя, също 
така и на приложимата нормативна уредба. Преценяват се дълбочината в разбирането 
на предмета на поръчката, качеството, пълнотата и адекватността на предложението, 
съдържащо описание на всички дейности, подходи, организация на охраната, начин за 
осъществяване и предложения за изпълнение на предмета на поръчката. 

Оценката по този показател се определя чрез следната формула: 
 

Б = K1 + К2, където: 
 

Подпоказател К1 - План за организация на охраната на всеки един обект – 
максимален брой точки - 30 т. 

Критерии за оценка: 

Описание на особеностите на охранявания обект - местонахождение, граници, 
инфраструктура, комуникации; 

1. Фактори, влияещи на охраната; 

2. Организация на охраната - брой постове и режим на сменност, разположение на 
постовете, функционални задължения и връзките на взаимодействие; 

3. Система от мерки за контрол на охранителите при изпълнение на охранителната 
дейност, в това число внедрени технически системи; 

4. Групи за реагиране - наличие на мобилни групи, които могат да се използват 
при осъществяване на охраната на обекта; 

5. Организация на комуникационни системи; 

6. Информация за пропускателния режим; 

Когато предлаганите планове за организация на охраната са формално 
изготвени оценяваният подпоказател получава - 5 т.  

„Формално изготвен" е план за охрана, където участникът, в предложената 
организация за изпълнение, е повторил самите изисквания на възложителя и/или само 
декларативно е заявил, че ще ги изпълни  

 
Когато предлаганите планове за организация на охраната са изготвени с 

пропуски, оценяваният подпоказател получава - 10 т.  
„Изготвен с пропуски" е план за охрана, който отговаря на изискванията на 

Възложителя, но в него липсва информация и/или конкретика.  
 
Когато предлаганите планове за организация на охраната са ясно изготвени, 

отговарят в пълна степен на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, на 
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действащото законодателство, на съществуващите стандарти и са съобразени с 
предмета на поръчката, оценяваният подпоказател получава - 30 т.  

„Ясно изготвен" е план за охрана, който е съответстващ на предмета на 
поръчката. Предложена е обстойна стратегия, демонстрираща цялостна визия за 
подхода и дейностите по изпълнението на услугата. Представеното описание на 
особеностите на охраняваните обекти и на организацията на охраната им е пълно и 
точно. Предложените планове за охрана са ефикасни и ефективни, без пропуски, не са 
формални и са ясни.  

Подпоказател К2 - Общ план за действие на охраната при екстремални 
ситуации -максимален брой точки - 20 т. 

 
Критерии за оценка: 
 

1. Действия при носене на дежурството; 
2. Действия в извънработно време на обектите; 

3. Действия в работното време на обектите; 

4. Действия на охраната в кризисни ситуации; 
5. Действия при сигнал на сигнално охранителната система. 

 

Когато предложеният план за действие на охраната при екстремални ситуации е 
формално изготвен, оценяваният подпоказател получава - 5 т. 

 „Формално изготвен" е план с предложена организация за действие при 
възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове и 
взаимодействие с органите на МВР, в която участникът е повторил самите изисквания 
на Възложителя и/или само декларативно е заявил, че ще ги изпълни  

Когато предложеният план за действие на охраната при екстремални ситуации е 
изготвен с пропуски, оценяваният подпоказател получава - 10 т. 

„Изготвен с пропуски" е план с предложена организация за действие при 
възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове и 
взаимодействие с органите на МВР, която отговаря на изискванията на Възложителя, 
но в нея липсва информация и/ или конкретика  

Когато предложеният план за действие на охраната при екстремални ситуации е 
ясно изготвен, оценяваният подпоказател получава- 20 т. 

„Ясно изготвен" е план за действие при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове и взаимодействие с органите на МВР, 
който недвусмислено посочва конкретния вид дейност, организация и/или конкретно 
предложение по начин, по който същият/ото да бъде индивидуализиран/о сред 
останалите предвидени видове дейности/предложения и изяснява подхода на работа. 

 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се формира при сумиране на 
получените оценки по показатели А и Б или: 
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КО = А + Б 

Максималната КО, която може да получи всеки участник, е 100 (сто) точки. 
 
Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни 

оценки на офертите им. На първо място се класира участникът, получил най-висока 
комплексна оценка. При равни комплексни оценки на първо място се класира 
участникът, чиято предлаганата цена е по-ниска. 

При изчисленията всички закръгления се правят до втория знак след 
десетичната запетая. 

В случай на оферти с еднакъв сбор точки, класирани на първо място, и с 
еднаква предложена цена – за определяне на изпълнител на поръчката ще бъдат 
приложени разпоредбите на чл. 71, ал. 5 от ЗОП. 

 
 

 
XІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ОБРАЗЕЦ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
До  
Столична община-район „Искър“ 
Гр. София, 
Бул. „Кръстю Пастухов“ 18 

 
 

 

О Ф Е Р Т А 
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
 „Охрана на общинските училища и детски заведения на територията Столична 

община – район „Искър“ 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 
Настоящата оферта е подадена от 
………......................................................................................................................................, 

С адрес на управление:……………........................................................................................, 
……..…………………………………………………..……………………………………… 

(БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен) 
 
и е подписана от 
…………………………………………………………………………………………..……, 

(трите имена и ЕГН) 
в качеството му на 
………………………………......………………………………………………….………… 

(длъжност) 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 
1. Адрес за кореспонденция на участника при провеждане на процедурата: 
…………………..……………………………………………………………………………. 

(код, град, община, квартал, улица №, бл. ап.) 
телефон: …..…………………………………….., факс: ..................................…………… 
E-mail: ………………………………………………………………………………………. 

2. Лице за контакти:  
…………………………………………..…………………….………………………………., 

(трите имена и длъжност) 
телефон/факс: 
……………………………………………………………………………………................... 

 
3. Обслужваща банка ………………………………………...………………….. банков 
клон ...............…………………................, банков код……………………………………… 
IBAN……………………………………………………………………………………...…… 
на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие  
4. Титуляр  на сметката: 
…………………………………………………………………………………………..……. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
С настоящата оферта заявяваме желанието си за участие в обявената открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана на 
общинските училища и детски заведения на територията Столична община – 
район „Искър“ 

 
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в 

обявената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения. 

Декларираме, че притежаваме валидно разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 
подвижна радиослужба - PMR, за осъществяване на електронни съобщения за 
собствени нужди по Закона за електроните съобщения, с териториален обхват 
най-малко на територията на Столична община; 

Предлаганата от нас цена се съдържа в плик № 3 – „Предлагана цена”, която е 
неразделна част от офертата ни и е попълнена по образец – Приложение № 8. 
Техническото ни предложение се съдържа в плик № 2 – „Предложение за изпълнение 
на поръчката” - Приложение № 7 . 

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, предложената от нас цена ще 
остане непроменена за целия срок на договора. 

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, ще започнем изпълнението 
на поръчката съгласно съдържащата се в документацията на Възложителя 
Техническа спецификация и в срока, определен с договора. 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем 
определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок. 

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, съгласни сме да 
представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) процента от 
общата му стойност без ДДС. Съгласни сме гаранцията да бъде освободена в срок от 
30 дни след окончателното изпълнение на поръчката, при условие, че сме изпълнили 
качествено и безусловно всички свои задължения по договора. 

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването 
на договора ще представим документи от съответните компетентни органи за 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, издадени 
след датата на вписване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на 
обществените поръчки, в оригинал или нотариално заверени копия. 

Заявяваме, че при изпълнение на поръчката няма да ползваме/ще ползваме 
подизпълнители, съгласно приложената декларация. 

Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители са: …………………като съответстващият на тези работи дял в 
проценти от стойността на обществената поръчка е…………………… 

Предвидените подизпълнители са:……………………..Съгласни сме и 
приемаме, че при и по повод на изпълнението на задълженията ни по договора за 
възлагане на поръчката ще отговаряме безусловно пред възложителя и трети лица за 
действията, бездействията и работата на посочените по-горе подизпълнители като за 
свои действия, бездействия и работа. 

Съгласни сме, че при изпълнение на обществената поръчка ще използваме 
подизпълнители в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки. 

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 
ангажименти са валидни за срок от 180 дни от датата, определена като краен срок за 
подаване на офертите. 
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Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите в Плик № 1 с 
наименование „Документи за подбор за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Охрана на общинските училища и детски 
заведения на територията Столична община – район „Искър“, описани в списъка 
на документите, съдържащи се в офертата. 
 
 
Дата   
 
 
С уважение, 
 
Подпис и печат   
(име, фамилия и длъжност на представляващия участника) 
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Образец 1а се попълва, когато участникът е обединение, което не е юридическо 
лице 

 
 

ОБРАЗЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1А 
 
До  
Столична община-район „Искър“ 
Гр. София, 
Бул. „Кръстю Пастухов“ 18 
 

О Ф Е Р Т А 
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Охрана на общинските училища и 
детски заведения на територията Столична община – район „Искър“ 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 

УЧАСТНИКА – ОБЕДИНЕНИЕ 
 
Настоящата оферта е подадена от Обединение:…………………………………………, 

създадено с……………………………………………………………...…………………….,  

представлявано от …………………………………………………………………. 

Съгласно…….…………………..……….................................................................................... 

и е подписана от……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 
(трите имена и ЕГН) 

в качеството му на 

 ………………………………......……………………………….…………………………… 
(длъжност) 

 

Участници в обединението са: 
1………………………………………………………………….…………………………... 
С адрес на управление: ........................................................................................................., 
ЕИК…………………………………………………………………………………………… 

(БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен): 

 
 
2. …………………………………………………………………………….………………. 
С адрес на управление: ........................................................................................................., 
ЕИК…………………………………………………………………………………………… 

(БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен): 
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3……………………………………………………………………………….…………… 
С адрес на управление: ........................................................................................................., 
ЕИК…………………………………………………………………………………………… 

(БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен): 

 
4. ………………………………………….. 
5…………………………………………… 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО: 
 
1. Адрес за кореспонденция на обединението при провеждане на процедурата: 
…………………..……………………………………………………………………………. 

(код, град, община, квартал, улица №, бл. ап.) 
телефон: …..…………………………………….., факс: ..................................…………… 
E-mail: ………………………………………………………………………………………. 
2. Лице за контакти:  
…………………………………………..…………………….………………………………., 

(трите имена и длъжност) 
телефон/факс: 
……………………………………………………………………………………................... 

 
3. Обслужваща банка ………………………………………...………………….. банков 
клон ...............…………………................, банков код……………………………………… 
IBAN……………………………………………………………………………………...…… 
на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие  
4. Титуляр  на сметката: 
…………………………………………………………………………………………..……. 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В 
ОБЕДИНЕНИЕТО 

 
1. Адрес за кореспонденция на участник в обединението при провеждане на 
процедурата: 
…………………..……………………………………………………………………………. 

(код, град, община, квартал, улица №, бл. ап.) 
телефон: …..…………………………………….., факс: ..................................…………… 
E-mail: ………………………………………………………………………………………. 

2. Лице за контакти:  
…………………………………………..…………………….………………………………., 

(трите имена и длъжност) 
телефон/факс: 
……………………………………………………………………………………................... 

 
1. Адрес за кореспонденция на участник в обединението при провеждане на 
процедурата: 
…………………..……………………………………………………………………………. 

(код, град, община, квартал, улица №, бл. ап.) 
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телефон: …..…………………………………….., факс: ..................................…………… 
E-mail: ………………………………………………………………………………………. 
2. Лице за контакти:  
…………………………………………..…………………….………………………………., 

(трите имена и длъжност) 
телефон/факс: 
……………………………………………………………………………………................... 
 
…………………………………………… 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
С настоящата оферта заявяваме желанието си за участие в обявената процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана на общинските училища и 
детски заведения на територията Столична община – район „Искър“ 

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в 
обявената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения. 

Декларираме, че притежаваме валидно разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за подвижна 
радиослужба - PMR, за осъществяване на електронни съобщения за собствени 
нужди по Закона за електроните съобщения, с териториален обхват най-малко 
на територията на Столична община; 

Предлаганата от нас цена се съдържа в плик № 3 – „Предлагана цена”, която е 
неразделна част от офертата ни и е попълнена по образец – Приложение № 8. 
Техническото ни предложение се съдържа в плик № 2 – „Предложение за изпълнение 
на поръчката”. 

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, предложената от нас цена ще 
остане непроменена за целия срок на договора. 

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, ще започнем изпълнението 
на поръчката съгласно съдържащата се в документацията на Възложителя 
Техническа спецификация и в срока, определен с договора. 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем 
определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок. 

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, съгласни сме да 
представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) процента от 
общата му стойност без ДДС. Съгласни сме гаранцията да бъде освободена в срок от 
30 дни след окончателното изпълнение на поръчката, при условие, че сме изпълнили 
качествено и безусловно всички свои задължения по договора. 

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването 
на договора ще представим документи от съответните компетентни органи за 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, издадени 
след датата на вписване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на 
обществените поръчки, в оригинал или нотариално заверени копия. 

Заявяваме, че при изпълнение на поръчката няма да ползваме/ще ползваме, 
подизпълнители съгласно приложената декларация. 

Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители са: …………………като съответстващият на тези работи дял в 
проценти от стойността на обществената поръчка е…………………… 
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Предвидените подизпълнители са:……………………..Съгласни сме и 
приемаме, че при и по повод на изпълнението на задълженията ни по договора за 
възлагане на поръчката ще отговаряме безусловно пред възложителя и трети лица за 
действията, бездействията и работата на посочените по-горе подизпълнители като за 
свои действия, бездействия и работа. 

Съгласни сме, че при изпълнение на обществената поръчка ще използваме 
подизпълнители в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки. 

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 
ангажименти са валидни за срок от 180 дни от датата, определена като краен срок за 
подаване на офертите. 

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите в Плик № 1 с 
наименование „Документи за подбор за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Охрана на общинските училища и детски 
заведения на територията Столична община – район „Искър“, описани в списъка 
на документите, съдържащи се в офертата. 
 
 
Дата   

 
С уважение, 

 

Подпис и печат   

(име, фамилия и длъжност на представляващия обединението)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

ОБРАЗЕЦ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

 
Долуподписаният/ата ……………………….……………..……, от гр. ……………, ЕГН 
………………, л.к. № ……………, изд. на ……………., от …………………, в 
качеството си на …………….. (управител, директор и др.) на …………………. 
(наименование на юридическото лице) със седалище и адрес на управление 
…………………….., вписано в търговския регистър с ЕИК:……………/ 
БУЛСТАТ………….. (участникът може да посочи друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която е 
установен, ако участникът няма ЕИК и/или БУЛСТАТ), като участник в обявената от 
СО-район „Искър“ открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Охрана на общинските училища и детски заведения на територията 
Столична община – район „Искър“ 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от 

Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния 
кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния 
кодекс. 

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 
3. Представлявания от мен участник не е в производство по ликвидация и не се 
намира в подобна процедура съгласно националите закони и подзаконови актове. 
4. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 
2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията, или представлявания от мен участник 
няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен. 
5. Представлявания от мен участник не е в открито производство по 
несъстоятелност, както и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си 
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон или представлявания от мен участник – 
чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони 
и подзаконови актове, включително неговата дейност не е под разпореждане на съда, 
или представлявания от мен участник не е преустановил дейността си. 
6. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, а ако съм – съм реабилитиран за 
престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 
безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите 
права на работниците. 
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7. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 
обществени поръчки. 
8. Не съм свързано лице със СО –район „Искър“ или със служители на ръководна 
длъжност в районната администрация, нито с общинските училища и детски 
заведения на територията на район „Искър“ или със служители на ръководна 
длъжност там. 
9. Представлявания от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя 
възложителя в седемдневен срок от настъпването им. 

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от 
съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства. 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 
 
 

Дата………………………………. 
 
 
ДЕКЛАРАТОР:……………………. 

 

Поставя се в плик № 1 
 

Когато участниците са юридически лица декларация се подписва задължително от: 
1. при събирателно дружество –  лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество – лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а 

при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон; 

4. при акционерно  дружество  –  овластените лица  по  чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, 
а  при  липса  на овластяване – лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
6. при едноличен търговец – за физическото лице - търговец; 
7. във всички останали случаи, вкл. за чуждестранните лица – за лицата, които представляват 

участника. 
8. в случаите по т. 1-7- и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има 

повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България. 
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ОБРАЗЕЦ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 
 
 
 

С П И С Ъ К 
на изпълнените услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката 

„Охрана на общинските училища и детски заведения на територията Столична 
община – район „Искър“, изпълнени/изпълняващи се през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата 
 
 

Долуподписаният/та 
……………………………………………………………………………………………, 
лична карта №……………………, издадена от ……………………., на 
………………… г., с ЕГН…………………........, в качеството ми 
на……………………………………………………………….... (посочете длъжността) 
на ……………………………………..………… (посочете наименованието на участника) 
със седалище и адрес на управление: 
............................................................................................................................................ 

 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
Представляваният от мен участник е изпълнил услуги еднакви или сходни с 
предмета на поръчката: „Охрана на общинските училища и детски заведения на 
територията Столична община – район „Искър“, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, както следва: 
 
 
 
№ Предмет 

на 
услуга
та 

Стойност 
на 
услугат
а без 
ДДС 

Период на 
изпълнение 
на услугата 

Получател 
на услугата 
и 
координати 
за връзка с 
него 

Приложено 
доказателство за 
извършената 
услуга: 
удостоверение, 
издадено от 
получателя или 
от компетентен 
орган, или 
посочване на 
публичен 
регистър, в който 
е публикувана 
информация за 
услугата: 
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Към този списък прилагам ……... броя доказателства за извършената 
услуга съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП. 

 
За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 
 

 Дата: …………………… 
 
 

ДЕКЛАРАТОР:………………… 
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ОБРАЗЕЦ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 
стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители 

 
Долуподписаният/ната……………………………………………………………………..… 
в качеството ми на ...................................................................... (посочете длъжността)  
на……………......................................... (посочете участника, когото представлявате), 
във връзка с обявената от СО-район „Искър“ открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Охрана на общинските училища и детски 
заведения на територията Столична община – район „Искър“ 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
 

1. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители са: ……………….. 

2. Съответстващият на работите по т. 1 дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка е …………………….. 

3. Предвидените подизпълнители са: ……………… 
 

 
Дата: ………………………  
 
ДЕКЛАРАТОР: ……………..…… 
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ОБРАЗЕЦ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от 

ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
 

Долуподписаният/ната…………………………………………………………………. 
в качеството ми на .................................................................. (посочете длъжността) 
на.............................................................. (посочете участника, която представлявате), 
във връзка с обявената от СО-район „Искър“ открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Охрана на общинските училища и детски 
заведения на територията Столична община – район „Искър“ 

 
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице или свързано 
предприятие с друг участник в настоящата процедура. 
2. Аз не съм бил външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в настоящата процедура. 
3. Представляваният от мен участник не е бил външен експерт по чл. 8, ал. 7 от 
ЗОП в настоящата процедура. 
4. (В случай на обединение) В обединението – участник в процедурата няма 
участник, който да е бил външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в настоящата 
процедура. 
5. (В случай на подизпълнител) Представляваният от мен участник не използва 
подизпълнител, който е бил външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в настоящата 
процедура. 
6. Не съм свързано лице с външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП в настоящата 
процедура. 
7. Представляваният от мен участник не е свързано лице с външен експерт по чл. 
8, ал. 7 от ЗОП в настоящата процедура. 
 

Дата: ………………………  
 
 
ДЕКЛАРАТОР: ……………..…… 
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ОБРАЗЕЦ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1 И 5 ОТ ЗОП ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 

Долуподписаният/ата ……………………….……………..……, от гр. 
……………, ЕГН ………………, л.к. № ……………, изд. на ……………., от 
…………………, в качеството си на …………….……….. (управител, директор и др.) 
на …………………. (наименование на юридическото лице - подизпълнител) със 
седалище и адрес на управление…………………………………………………….., 
вписано в търговския регистър с ЕИК:………….…………/ БУЛСТАТ………….. 
(участникът може да посочи друга идентифицираща информация в съответствие 
със законодателството на държавата, в която е установен, ако участникът няма 
ЕИК и/или БУЛСТАТ), като ………………………………… (представител или член на 
управителен орган) на подизпълнител на участник ……………………………………… 
в обявената от СО-район „Искър“ открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Охрана на общинските училища и детски заведения на 
територията Столична община – район „Искър“ 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния 
кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс. 
2. Представляваният от мен подизпълнител ………………………………………….. 
на участника………………………..………………… не е обявен в несъстоятелност. 
3. Представлявания от мен подизпълнител …………….. на участника 
……………..………………… не е в производство по ликвидация и не се намира в 
подобна процедура съгласно националите закони и подзаконови актове. 
4. Представляваният от мен подизпълнител …………………………….………….. 
на участника ……………………………………….………………… няма задължения по 
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс към 
държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен 
ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или представлявания от 
мен подизпълнител ………………………………………………………………….….. на 
участника………………………………………………………………………………… 
няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която подизпълнителя 
……………………………….. на участника ……………………………………………… е 
установен. 
5. Не съм свързано лице със СО –район „Искър“ или със служители на ръководна 
длъжност в районната администрация, нито с общинските училища и детски 
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заведения на територията на район „Искър“ или със служители на ръководна 
длъжност там. 
6. Представлявания от мен подизпълнител ………………………………………….. 
на участника…………………не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя 
възложителя в седемдневен срок от настъпването им. 

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от 
съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства. 
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 
 
 

Дата………………………………. 
 
 
ДЕКЛАРАТОР: …………………. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Представеното техническо предложение съдържа информация по всички параметри 

от техническата спецификация на Възложителя. 
І. Предлагаме да осигурим пропускателен режим в обектите, описани в Раздел І 

„Описание на поръчката”, да организираме и осъществяваме комбинирана охрана 
физическа охрана + СОТ на описаните обекти, по следната схема: 
 

№ Видове дейности Минимални изисквания 
на Възложителя 

Предложение 
от 
участника 

1. Охрана на обектите - брой 
постове за всеки от обектите и 
охранителите (физически лица) 
към тях 

Съгласно Приложение 
№ 10 от документацията 

 

2. Смени (график на дежурства) 
 

• дневни 

 
Съгласно Приложение № 10 

 

3. Маршрути (обходи) През 2 часа в 
извънработното време на 
Възложителя. 

 

4. Моторни превозни средства 
(МПС) за реагиране при 
кризисни ситуации 

4 броя  

5. Допълнителен ресурс от 
охранители за реагиране при 
кризисни ситуации 

1 брой 
(по 2 бр. в МПС) 

 

6. Схема на разположението на 
постовете за всеки обект 

Съгласно Приложение 
№ 10 от документацията 

 

7. Средства за връзка 
(комуникации) 

Радиостанция и мобилен 
телефон за всеки пост 

 

8. Средства за принуда и защита Палка и белезници  

9. Технически средства за 
проверка на посетители, багаж 
и МПС 

Метал детектор, секюрити 
огледало за проверка на 
МПС, ел. фенерче 

 

10. Униформено облекло Лятно и зимно с 
отличителни знаци към 
него 
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11. Време за реагиране на 
дежурните охранители при 
нарушение на пропускателния 
режим и охраната 

До 10 минути  

12. Оперативно взаимодействие 
със съответното РПУ на МВР 

До 5 минути  

13. Проверка на съмнителни 
багажи, на лица пребиваващи в 
сградите и обектите, за наличие 
на оръжия, взривни, 
запалителни и други опасни 
вещества 

Предприемат 
необходимите законови 
действия спрямо 
нарушителите, както и 
мерки за защита на 
служителите в сградите 

 

14. Контрол при внасяне/изнасяне 
на техника и инвентар, 
собственост на Възложителя 

Охранителят изисква 
служебна бележка или 
присъствието на МОЛ 

 

 

ІІ. Представяме следната кратка концепция за охрана на обектите: (писмена 
разработка) 

III. Към концепцията прилагаме: 
1. План за охрана за всеки един от обектите, изготвени в съответствие с 

Техническата спецификация. В плановете задължително се включват: организация на 
охраната (постове, смени, маршрути, комуникации и др.); особености на охранявания 
обект; данни за използваните МПС; график за работа на охранителите; тактика на действие 
при различни ситуации,) за всеки обект поотделно; 

 
2. План за действие при кризисни ситуации – пожар, наводнение, 

земетресение и др. (може да е оформен като отделен документ или да е раздел от Плана за 
охрана на обекта); 

3. Инструкция за правата и задълженията на охранителите (по постове за всеки 
от обектите). 

4. Списък на документите, осигурени от участника, които ще се водят за всеки 
от обектите, предмет на поръчката (тетрадки, дневници и др.); 

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

6. Описание на изградена система за контрол и съдействие на охранителите 
през цялото денонощие. 

7. Описание на изградена система за обучение, ежедневен и периодичен 
инструктаж на охранителите. 

 
ІV. Заявяваме, че предметът на поръчката ще се осъществява при спазване на 

действащите в страната нормативни актове, в съответствие с изискванията на Възложителя 
и представените от нас планове, инструкции и др. документи, съобразени с утвърдените в 
министерството правила за реда, пропускателния режим и вътрешната сигурност. 

 
V. Заявяваме, че ще осигуряваме оперативно взаимодействие с органите на МВР, 

съгласно предложения от нас План за оперативно взаимодействие с органите на МВР, 
който е неразделна част от настоящото техническо предложение. 
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VІ. Заявяваме, че при извънредни случаи при необходимост, броят на служителите 
може да се увеличава, след подадена писмена заявка от Възложителя (включително по факс 
и по електронна поща) до охранителната компания един ден предварително. 

 
VІІ. Заявяваме, че ще водим редовно документите, съгласно приложения в т. ІІ-4 

списък. 
 
VIІІ. Заявяваме, че охранителите на обектите ще носят униформено облекло (лятно и 

зимно), ще имат отличителен знак и ще носят лична идентификационна карта със снимка. 
Охранителите ще бъдат снабдени със средства за принуда и защита, със средства за 
комуникации помежду си, с оперативния център на охранителната компания, с органите на 
МВР и определените от Възложителя лица. 

 
ІХ. С оглед качественото изпълнение на задълженията по договора заявяваме, че ще 

изплащаме редовно трудовите възнаграждения на нашите служители, ангажирани пряко с 
изпълнението на поръчката. 

 

Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява 
безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в 
провежданата процедура. 

 
 
 

Дата:…………2015 г. 

Подпис и печат:…………………..  
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ОБРАЗЕЦ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

 
от.................................................................................................................................................. 

(наименование на участника) 
…………………………………………………………………………………………………  

(посочване на ЕИК) 
IBAN ........................................................................................, BIC ........................................., 
банка………………………………………..…………………………………………………... 
 
Настоящата оферта е подписана от 
…………………………………………………………………………………………………... 

(трите имена и ЕГН) 
в качеството му на  
.……………………………………………………………………………………………... 

(длъжност) 
 

1. ОБЩА ЦЕНА за услугата за целия срок на договора без включен 
ДДС………………………………………………лв. В това число: 
 
1.1 ОДЗ №4 „А. Каралийчев” – ж.к.”Дружба”1, ул.”Фестивална” №1 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
1.2.  ОДЗ №13 „Калинка” – ж.к.”Дружба”1, ул. 50-36 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
1.3. ОДЗ №36 „Пеперуда” – ж.к.”Дружба”1, ул. ”Иван Арабаджията” №40 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
1.4. ОДЗ №77 „Ханс Кристиян Андерсен” – ж.к.”Дружба”2, ул. ”Ханс Кристиян 
Андерсен ” 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
1.5 ОДЗ №85 „Звездичка” – ж.к.”Дружба”2 
 
…………………………(………………………с думи……………………….)…лв. без ДД 
 
1.6  ОДЗ №85 „Звездичка” – филиал Враня 
 
…………………………(………………………с думи……………………….)…лв. без ДД 
 
1.7 ОДЗ №88 „Детски рай” – ж.к.”Дружба”2, ул.”5003” 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 
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1.8 ОДЗ №96 „Росна китка“ - ж.к.”Дружба”1, ул. „Полк. Чудомир Топлодолски 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
1.9  ЦДГ №108 „Детско царство“ – ж.к.”Дружба”1, ул. „5048“ 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 
 
1.10 ЦДГ №108 „Детско царство“ филиал 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
1.11  ЦДГ №21 „Ежко –Бежко“ – с. Бусманци, ул. „Крива ливада“ №11А 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
 

1.12 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов” – ж.к.”Дружба”, ул.”Тирана” №12 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
1.13  65 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“” – с. Бусманци, ул.”Просвета” №16 
 
…………………………(………………………с думи……………………….)…лв. с ДДС 

 
1.14  68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“ – ж.к. „Дружба“2 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
1.15. 69 СОУ „Димитър Маринов“ – ж.к. „Дружба“….. 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
 

1.16 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“ - ж.к. „Дружба“….. 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
 

1.17 108 СОУ „Никола Беловеждов“ - ж.к. „Дружба“1….. 
 
…………………………(………………………с думи………………………)…лв. без ДДС 

 
1.18  150 ОУ "Цар Симеон Първи" - ж.к. „Дружба“2….. 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 
 
1.19 163 ОУ „Черноризец Храбър“ - ж.к. „Дружба“ 2, ул. „Обиколна“27 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 
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2. МЕСЕЧНА ЦЕНА за услугата без включен 
ДДС……………………….…лв. В това число: 
2.1.ОДЗ №4 „А. Каралийчев” – ж.к.”Дружба”1, ул.”Фестивална” №1 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
2.2.  ОДЗ №13 „Калинка” – ж.к.”Дружба”1, ул. 50-36 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
2.3. ОДЗ №36 „Пеперуда” – ж.к.”Дружба”1, ул. ”Иван Арабаджията” №40 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
2.4. ОДЗ №77 „Ханс Кристиян Андерсен” – ж.к.”Дружба”2, ул. ”Ханс Кристиян 
Андерсен ” 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
2.5. ОДЗ №85 „Звездичка” – ж.к.”Дружба”2 
 
…………………………(………………………с думи……………………….)…лв. без ДД 
 
2.6. ОДЗ №85 „Звездичка” филиал Враня 

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

 
2.7. ОДЗ №88 „Детски рай” – ж.к.”Дружба”2, ул.”5003” 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
2.8. ОДЗ №96 „Росна китка“ - ж.к.”Дружба”1, ул. „Полк. Чудомир Топлодолски“ 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
2.9.  ЦДГ №108 „Детско царство“ – ж.к.”Дружба”1, ул. „5048“ 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 
 
2.10. ЦДГ №108 „Детско царство“ филиал 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
2.11.  ЦДГ №21 „Ежко –Бежко“ – с. Бусманци, ул. „Крива ливада“ №11А 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
 

2.12. 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов” – ж.к.”Дружба”, ул.”Тирана” №12 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 
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2.13.  65 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“” – с. Бусманци, ул.”Просвета” №16 
 
…………………………(………………………с думи……………………….)…лв. с ДДС 

 
2.14.  68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“ – ж.к. „Дружба“2 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
2.15. 69 СОУ „Димитър Маринов“ – ж.к. „Дружба“….. 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
2.16. 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“ - ж.к. „Дружба“….. 
 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 

 
 

2.17. 108 СОУ „Никола Беловеждов“ - ж.к. „Дружба“1….. 
 
…………………………(………………………с думи………………………)…лв. без ДДС 

 
2.18. 150 ОУ "Цар Симеон Първи" - ж.к. „Дружба“2….. 
…………………………(………………………с думи…………………….)…лв. без ДДС 
 
2.19. 163 ОУ „Черноризец Храбър“ - ж.к. „Дружба“ 2, ул. „Обиколна“27 
 

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

 (месечната цена се определя с точност до два знака след десетичната запетая) 
 

3. Анализ на предлаганата цена за 1 (един) охранител на месец, в който сумата 
за работна заплата на охранителите не може да бъде по-малка от минималната 
работна заплата за страната. 
4. Приемаме, че като гаранция за високо качество на услугата, Възложителят 
няма да разглежда оферти с цена по-ниска от 600 лв. месечно за един охранител. 
5. ДДС се начислява отделно. 
6. Допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени са за 
наша сметка. 
 

ОБЩАТА ЦЕНА включва всички разходи за изпълнение на поръчката 
(включително за транспорт, униформено облекло, технически средства и др). 

 
 
дата…………2015 г. 

 
 
Подпис и печат: 
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ОБРАЗЕЦ -  ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

/по чл. 56, ал. 1 т. 12 от ЗОП/ 
 

Подписаният.................................................................................................................................... 
Лична карта №........................, издаден на ................................ От МВР - …..., 
град................….........., 
Жител на гр.(с)..........................…. община............................... ул.(бул.).................................... 
....................................................................................................................................№.................., 
ж.к..................................................................................................бл.............................................. 

 
В качеството си на управител (изпълнителен директор) 
на:..................................................................................................................................................... 

 

ОТНОСНО: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез 
открита процедура с предмет: „Охрана на общинските училища и детски заведения 
на територията Столична община – район „Искър“ 

 
Декларирам, че: 

 
Приемам условията в проекта на договор. 

 
 
гр. ...................... 
 
Дата: ............ 20… г.  
 
 
ДЕКЛАРАТОР: 
 
/подпис и печат/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

І. СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ПОДЛЕЖАЩИ НА ОХРАНА. 
1. ОДЗ №4 „А. Каралийчев” – ж.к.”Дружба”1, ул.”Фестивална” №1 
2. ОДЗ №13 „Калинка” – ж.к.”Дружба”1, ул. 50-36 
3. ОДЗ №36 „Пеперуда” – ж.к.”Дружба”1, ул. ”Иван Арабаджията” №40 
4. ОДЗ №77 „Ханс Кристиян Андерсен” – ж.к.”Дружба”2, ул. ”Ханс 

Кристиян Андерсен ” 
5. ОДЗ №85 „Звездичка” – ж.к.”Дружба”2 
6. ОДЗ №85 „Звездичка” филиал Враня 
7. ОДЗ №88 „Детски рай” – ж.к.”Дружба”2, ул.”5003” 
8. ОДЗ №96 „Росна китка“ - ж.к.”Дружба”1, ул. „Полк. Чудомир 

Топлодолски” 
9. ЦДГ №108 „Детско царство“ – ж.к.”Дружба”1, ул. „5048“ 
10. ЦДГ №108 „Детско царство“ филиал  
11. ЦДГ №21 „Ежко –Бежко“ – с. Бусманци, ул. „Крива ливада“ №11А 
12. 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов” – ж.к.”Дружба”, ул.”Тирана” №12  
13. 65 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“” – с. Бусманци, ул.”Просвета” №16  
14. 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“ – ж.к. „Дружба“2  
15. 69 СОУ „Димитър Маринов“ – ж.к. „Дружба“….. 
16. 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“ - ж.к. „Дружба“….. 
17. 108 СОУ „Никола Беловеждов“ - ж.к. „Дружба“1…..  
18. 150 ОУ "Цар Симеон Първи" - ж.к. „Дружба“2….. 
19. 163 ОУ „Черноризец Храбър“ - ж.к. „Дружба“ 2, ул. „Обиколна“27 

 
 

ІІ. СХЕМИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ПОСТОВЕТЕ НА ОХРАНЯВАНИТЕ ОБЕКТИ. 

 

Изискванията на Възложителя относно организацията на постовете и СОТ за 
охраняваните обекти е съгласно посоченото в раздел I, т.2 от настоящата документация, 
а именно: 

1. ОДЗ №4 „А. Каралийчев” – ж.к.”Дружба”1, ул.”Фестивална” №1 
Комбинирана охрана - жива охрана+ СОТ както следва: 

- Физическа охрана 1 пост - 8-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
11:00 до 19:00 
- СОТ – работни дни в часовете от 19:00 до 6:30; 
 - почивни и празнични дни – 24 часа 
 
2.  ОДЗ №13 „Калинка” – ж.к.”Дружба”1, ул. 50-36 

 Комбинирана охрана – жива охрана + СОТ както следва: 
- Физическа охрана 1 пост - 8-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
11:00 до 19:00 
- СОТ – работни дни в часовете от 19:00 до 06:30; 
 - почивни и празнични дни  – 24 часа 
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3. ОДЗ №36 „Пеперуда” – ж.к.”Дружба”1, ул. ”Иван Арабаджията” №40 
 Комбинирана охрана – жива охрана + СОТ както следва: 

- Физическа охрана 1 пост - 4-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
15:00 до 19:00 
- СОТ – работни дни в часовете от 19:00 до 06:30; 

- почивни и празнични дни  – 24 часа 
 
4. ОДЗ №77 „Ханс Кристиян Андерсен” – ж.к.”Дружба”2, ул. ”Ханс Кристиян 
Андерсен ” 

Комбинирана охрана – жива охрана + СОТ както следва: 
- Физическа охрана 1 пост - 8-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
11:00 до 19:00 
- СОТ – работни дни в часовете от 19:00 до 6:30; 

     - почивни и празнични дни  – 24 часа 
 

5. ОДЗ №85 „Звездичка” – ж.к.”Дружба”2 
Комбинирана охрана - жива охрана + СОТ както следва: 

- Физическа охрана 1 пост - 8-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
11:00 до 19:00 
- СОТ – работни дни в часовете от 19:00 до 6:30; 
 - - почивни и празнични дни – 24 часа 

 
6. ОДЗ №85 „Звездичка” филиал „Враня“ 
 Охрана осъществявана само със СОТ: 
 работни дни в часовете от 19:00 до 6:30; 
 - почивни и празнични дни – 24 часа 
 
7. ОДЗ №88 „Детски рай” – ж.к.”Дружба”2, ул.”5003” 

Комбинирана охрана- жива охрана+ СОТ както следва: 
- Физическа охрана 1 пост - 8-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
11:00 до 19:00 
- СОТ работни дни в часовете от 19:00 до 6:30; 
 - почивни и празнични дни  – 24 часа 

 
8. ОДЗ №96 „Росна китка“ - ж.к.”Дружба”1, ул. „Полк. Чудомир Топлодолски“ 

Комбинирана охрана- жива охрана+ СОТ както следва: 
- Физическа охрана 1 пост - 4-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
15:00 до 19:00 
- СОТ работни дни в часовете от 19:00 до 6:30; 
 - почивни и празнични дни  – 24 часа 
 

9.  ЦДГ №108 „Детско царство“ – ж.к.”Дружба”1, ул. „5048“ 
Комбинирана охрана жива охрана + СОТ както следва: 

- Физическа охрана 1 пост - 4-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
15:00 до 19:00 
- СОТ – работни дни в часовете от 19:00 до 6:30; 
 - почивни и празнични дни  – 24 часа 

 
10. ЦДГ №108 „Детско царство“ филиал 

Комбинирана охрана- жива охрана+ СОТ както следва: 
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- Физическа охрана 1 пост - 4-часова, при 5 дневна работна седмица в часовете от 
15:00 до 19:00 
- СОТ – работни дни в часовете от 19:00 до 6:30; 
 - - почивни и празнични дни  – 24 часа 
 
11. ЦДГ №21 „Ежко –Бежко“ – с. Бусманци, ул. „Крива ливада“ №11А 

Само СОТ: 
 в работни дни в часовете от 19:00 до 07:00;  
 - почивни и празнични дни  – 24 часа. 
 

12. 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов” – ж.к.”Дружба”, ул.”Тирана” №12 
Комбинирана охрана- жива охрана+ СОТ както следва: 
Учебно време: 

- Физическа охрана 1 пост с двама охранители на две смени – в часовете от 06:00 до 
22:00 
- СОТ – учебно време в часовете от 22:00 до 06:00; 
- почивни дни – 24 часа 

 
13. 65 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“” – с. Бусманци, ул.”Просвета” №16 

Само СОТ: 
- учебно време в часовете от 18:00 до 06:30 
- почивни и празнични дни 24 часа  
 

14. 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“ – ж.к. „Дружба“2 
Комбинирана охрана- жива охрана  + СОТ както следва: 

Учебно време 
Физическа охрана два охранителни поста: 

- Вход А- 07:00 до 21:00ч. 
- Вход Б -07:00 до 18:00 ч. 

СОТ:  
– часовете от 21:00 до 07:00; 

 - почивни дни – 24 часа 

 
15. 69 СОУ „Димитър Маринов“ – ж.к. „Дружба“….. 

Комбинирана охрана- жива охрана  + СОТ както следва: 
Учебно време 
Физическа охрана един охранителен пост: 

- от 07:00 до 19:00ч. 
СОТ:  

– часовете от 19:00 до 07:00; 
 

16. 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“ - ж.к. „Дружба“….. 
Комбинирана охрана -жива охрана+ СОТ както следва: 

- Физическа охрана 1 пост – в часовете от 07:00 до 19:00 
- СОТ – учебно време в часовете от 19:00 до 07:00; 
 -  почивни дни – 24 часа 
 

17. 108 СОУ „Никола Беловеждов“ - ж.к. „Дружба“1….. 
Комбинирана охрана- жива охрана+ СОТ както следва: 
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Жива охрана 1 пост: 
- В учебно време в часовете от 06:00 до 21:00 
СОТ: 
- В учебно време в часовете от 21:00 до 06:00 
- почивни и празнични дни 24 часа  
 

18.  150 ОУ "Цар Симеон Първи" - ж.к. „Дружба“2….. 
Комбинирана охрана -жива охрана  + СОТ както следва: 
Учебно време 
Физическа охрана един охранителен пост в часовете от 07:00 до 19:00ч. 
СОТ:  
– часовете от 19:00 до 07:00; 
 - почивни дни – 24 часа 

 
19. 163 ОУ „Черноризец Храбър“ - ж.к. „Дружба“ 2, ул. „Обиколна“27 

Комбинирана охрана- жива охрана + СОТ както следва: 
Учебно време 
Физическа охрана един охранителен пост в часовете от 06:00 до 21:00ч. 
СОТ:  
– часовете от 21:00 до 06:00; 
 - почивни дни – 24 часа 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. Предвиденият охранителен режим подлежи на промяна по 
време на ваканции, при извършване на строително – монтажни работи или при 
възникване на други основателни причини за това. Промяната се извършва след 
писмено заявяване от директора на съответното учебно или детско заведение до 
Кмета на СО-район „Искър“ за временна промяна на охранителния режим на 
обекта. Промяната се уговаря с писмено допълнително споразумение между 
Възложителя и Изпълнителя. Промяната в режима на охрана се отразява при 
калкулирането на месечната стойност на услугата. 

2. В това приложение е посочен минималния брой на охранителите 
по постове, необходими за изпълнение на поръчката. 

3. При изчисляване на работните часове, съгласно месечните 
графици за дежурство на охранителите, участниците следва да спазват изискванията 
на Кодекса на труда и при необходимост да предвидят преразпределение на работните 
часове и броя на охранителите по постове, така че да не се надвишат максимално 
допустимите норми. Трябва да се осигури ползването на минимално предвидените 
в  Кодекса на труда отпуски и почивки през работното време. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
 

ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Охрана на общинските училища и детски заведения на територията 

Столична община – район „Искър“ 
 

Днес, ……….2015 г. в гр. София, между: 
 
СО-РАЙОН „ИСКЪР“, с адрес гр. София 1592, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, с ЕИК 
по БУЛСТАТ 000696327, представлявано от Кмета - Ивайло Елков Цеков, Анна Ширца 
– главен счетоводител на район „Искър“ и директорите на общинските училища и 
детски заведения, наричани за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, 
 от една страна, 
 и 
от друга страна ……….……………………………………………………………………… 
представлявано от………………………………………………………………..…………..,  
с адрес на управление………………………………………………………………………… 
ЕИК…………………………………………… наричан по- нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 
в изпълнение  на Заповед за класиране № СО-РД-.............../...........2015 г.,  на Кмета на 
СО – район „Искър“, на процедура открита с Решение № ............./.......................2015 г. 
уникален № в регистъра на АОП ……………..........................., и на основание чл. 74  при 
условията чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП, се подписа настоящият договор за следното: 
 

се подписа настоящия договор за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 
възнаграждение да осъществява охрана на описаните по долу обекти. Охраната на 
отделните обекти се осъществява при условията на направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 7) и ценова оферта 
(Приложение № 8) от офертата му с вх. № ……………… за участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка и Документацията за провеждане на обществената 
поръчка, както следва: 

 
1. ОДЗ №4 „А. Каралийчев” – ж.к.”Дружба”1, ул.”Фестивална” №1 
2. ОДЗ №13 „Калинка” – ж.к.”Дружба”1, ул. 50-36 
3. ОДЗ №36 „Пеперуда” – ж.к.”Дружба”1, ул. ”Иван Арабаджията” №40 
4. ОДЗ №77 „Ханс Кристиян Андерсен” – ж.к.”Дружба”2, ул. ”Ханс Кристиян 
Андерсен” 
5. ОДЗ №85 „Звездичка” – ж.к.”Дружба”2 
6. ОДЗ №85 „Звездичка” – филиал „Враня“ 
7. ОДЗ №88 „Детски рай” – ж.к.”Дружба”2, ул.”5003” 
8. ОДЗ №96 „Росна китка“ - ж.к.”Дружба”1, ул. „Полк. Чудомир Топлодолски“ 
9. ЦДГ №108 „Детско царство“ – ж.к.”Дружба”1, ул. „5048“ 
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10. ЦДГ №108 „Детско царство“ филиал 
11. ЦДГ №21 „Ежко –Бежко“ – с. Бусманци, ул. „Крива ливада“ №11А 
12. 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов” – ж.к.”Дружба”, ул.”Тирана” №12 
13. 65 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“” – с. Бусманци, ул.”Просвета” №16 
14. 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“ – ж.к. „Дружба“2 
15. 69 СОУ „Димитър Маринов“ – ж.к. „Дружба“….. 
16. 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“ - ж.к. „Дружба“….. 
17. 108 СОУ „Никола Беловеждов“ - ж.к. „Дружба“1….. 
18. 150 ОУ "Цар Симеон Първи" - ж.к. „Дружба“2….. 
19. 163 ОУ „Черноризец Храбър“ - ж.к. „Дружба“ 2, ул. „Обиколна“27 
 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в съответствие с чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „г“ 
от Закона за обществените поръчки, да намали заявените за охрана обекти по ал. 1. 
 

Чл.2. (1) Начинът за осъществяване на охранителната дейност, предмет на настоящия 
договор, се определя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Плана за охрана на всеки обект, при 
съобразяване с конкретните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и индивидуалните 
особености на всеки охраняван обект. 
(2) Предвиденият охранителен режим подлежи на промяна по време на ваканции, при 
извършване на строително – монтажни работи или при възникване на други 
основателни причини за това. Промяната се извършва след писмено заявяване от 
директора на съответното учебно или детско заведение до Кмета на СО-район „Искър“ 
за временна промяна на охранителния режим на обекта. Промяната се уговаря с 
писмено допълнително споразумение между Възложителя и Изпълнителя. Промяната в 
режима на охрана се отразява при калкулирането и фактурирането на месечната 
стойност на услугата. 
 
ІІ.  ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА  
 
Чл.3. Договорът влиза в сила от датата на регистрационния индекс при осигурено 
финансиране, като финансовите задължения за всеки конкретен обект се пораждат след 
подписването на предавателно–приемателен протокол по чл.12. 
 
ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 
Чл.4. Договорът се сключва за срок от 24 месеца. 

 
ІV.  МЕСЕЧНИ ЦЕНИ НА ОХРАНАТА, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН 
НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез директорите на общинските училища и детски 
заведения се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечно възнаграждение за 
извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ охранителна дейност, при месечни цени, посочени в 
ценовото предложение-неразделна част от настоящия договор. 
 
Чл.6  Начин на плащане  

(1). Месечните плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цени, съгласно 
чл. 5 от настоящия договор въз основа на представени и приети фактури от 
директорите на общинските училища и детски заведения. 
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(2). Плащанията по договора се извършват до 30 календарни дни от директорите 
на общинските училища и детски заведения след представяне на отчет за работата, 
копие от месечния график на охранителите работили през месеца на съответния обект и 
фактура. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ДО ПРЕДАВАНЕТО НА ОБЕКТА 
ЗА ОХРАНА. 
 
Чл.7. /1/ Страните извършват съвместно охранително обследване на обектите, предмет 
на настоящия договор, като съставят протокол, в който се отразяват особеностите на 
конкретния обект, уязвимите в него места, необходимостта от  допълнителни 
ограждане и осветяване, сигнално-охранителна техника и други изисквания за 
гарантиране надежността на охраната. 

 
/2./ В протокола за извършеното съвместно охранително обследване се 

отбелязват и предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за гарантиране надежността на 
охраната, които предписания ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпълнява съобразно своите 
финансови възможности. 

/3/ Имуществото, което ще се охранява, следва да бъде подробно описано в 
приемателно - предавателния протокол за поемане на охраната на съответния обект. 
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до 
обекта за охрана, а при възможност и наличен картен материал или  план-скица на 
обекта за охрана. 
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да участва в изготвянето на Плана за охрана на 
всеки конкретен обект и да предлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изменения и допълнения в 
него. 
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
съгласуване и одобрение План за охраната на конкретния обект. 
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на свободен достъп до обекта за охрана във 
връзка с необходимостта да изготви оптимален План за охрана на обекта. 
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта за охрана с 
предавателно–приемателен протокол, подписан и от двете страни. От датата на 
предаване на обекта за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се пораждат всички задължения, свързани с 
охраната на предадения обект, както и правото на възнаграждение. До приемането на 
конкретния обект от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният не носи имуществена 
отговорност за причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди/ щети/. 
Чл.13. Правата и задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този раздел от договора се 
упражняват от директорите на общинските училища и детски заведения или 
упълномощени от тях лица. 

 
VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 
Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез директорите на общинските училища и детски 
заведения има право: 

а/ да извършват контрол върху осъществената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ охрана без 
да се намесват в работата на преките изпълнители; 

б/ да предлага изменения и допълнения на вече утвърдения план за охрана; 
в/ да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатирани пропуски, нередности и 

грешки при осъществяване на охраната; 
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г/ за всички установени нарушения, нередности и грешки при осъществяване на 
охраната на обекта да изготвят доклади или съставят констативни протоколи. 
 
Чл.15. Директорите на общинските училища и детски заведения са длъжни: 

а/ да осигурят подходящо място за нуждите на охраната, като в случай, че то е 
отделно помещение, го предоставят безвъзмездно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на 
договора; 

б/ да съдействат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при инсталирането на необходимите 
сигнално-охранителни системи, а също и по време на профилактичните им ремонти и 
проверки; 

в/ да доведат до знанието на всички служители от охранявания обект въведените 
мерки за охрана и свързаните с това задължения по тяхното спазване. 

г/ да изпълнят охранителните предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съобразно 
своите финансови възможности; 
     д/ да осигурят лично или чрез упълномощени от тях лица: 

- задължителна съвместна проверка на обектите преди предаване 
/включването/ им под охрана – физическа и СОТ; 

- достъп до обектите в часовете за охрана със СОТ за външен оглед и 
блокиране, както и възможност за цялостна проверка на същите за 
проникнали лица; 

       - достъп на специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите за профилактика  и 
отстраняване на повреди на техниката; 

      - отношение на добър стопанин към монтираната СОТ; 
      - мрежово електрическо захранване със стандартни параметри, необходимо за 
нормалната работа на техниката; 
      е/ да пазят в тайна условията и начина  на техническата охрана; 
             ж/ да уведомяват ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /дежурния център/ лично или чрез 
упълномощени от него отговорници на обекта: 
      - когато се налага оставане или влизане в обект във време, предвидено за охрана 
със СОТ; 
      - при повреди в сигнално-охранителната система, както и при промени в 
обстановката,  които могат да доведат до намаляване зоната на действие или 
елиминиране на датчиците, незабавно при установяването им; 

- за предстоящи ремонти, промени в конфигурацията на обект, декларираната 
стойност на охраняваното имущество, промени в собствеността  и други;  

- при промяна в данните на отговорниците за охрана на обект; 
- при констатирано разбиване и кражба, без да влиза в съответния обект. 

      з/ да не допускат закриване видимостта на датчиците към охраняваните обеми, 
врати, прозорци и др. 

и/ След изтичане на 3 /три/ месеца от поемането охраната на обектите, 
ръководителят на обекта съставя комисия която извършва проверка дали 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява охранителната услуга съгласно показателите, с които е 
спечелил конкурса. 
 
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

а/ да внася необходимите изменения и допълнения в Плана за охрана с оглед 
подобряване условията и увеличаване надеждността на охраната; 

б/ да избере цикъла на охрана в зависимост от зададените параметри на 
охранявания обект, както и съответстващата сменност на охранителния персонал; 
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в/ да бъде запознаван своевременно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с всички 
обстоятелства относно експлоатацията на охранявания обект, които биха нарушили по 
някакъв начин утвърдения вече План за охрана на този обект/ текущи, годишни 
ремонти и др. мероприятия/; 

г/ да изисква от служителите от охранявания обект изпълнение на указанията, 
свързани с непосредствената му дейност по охраната на конкретния обект 

д/ при необходимост да изисква легитимиране от страна на служителите от 
охранявания обект; 

е/ при неподчинение от страна на служителите от охранявания обект, 
изразязащо се в отказ да се изпълнят указания, свързани с охраната на обекта, отказ да 
се легитимират и всякакво друго действие, застрашаващо имущество на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, обект на охрана от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, преките 
охранители имат право да употребят необходимите средства за предотвратяване на 
увреждането съгласно ЗЧОД; 

ж/ да осъществява контрол върху охраната по всяко време, по начин и със 
средства, които по негова преценка са необходими и достатъчни за изпълнение на 
поетите с договора задължения; 

з/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди настъпили в резултат на 
извънредни ситуации /аварии, пожари, природни и социални бедствия и др./ ; 
 
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

а/ да изготви План за охрана за всеки конкретен обект; 
б/ да извършва ежегодно обследване на охраняваните обекти съвместно с 

представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да предвижда мероприятия за подобряване на 
охраната и безопастността на обектите; 

в/ да осигурява необходимия пропускателен режим по ред, съгласуван с 
директора на съответното общинско училище или детско заведение; 

г/ да извършва необходимия подбор, подготовка и контрол върху лицата, 
ангажирани с непосредствената охрана на обекта; 

д/ да поддържа постоянна телефонна връзка с най- близкото до обекта 
управление на МВР, системно взаимодейства с полицейските патрули и 
противопожарната охрана; 

е/ ежемесечно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за : 
-  хода на изпълнението на задълженията си по договора и за възникнали 

проблеми в тази връзка, като представя месечен отчет за работата. 
- да представя поименен график на охранителитe за всеки пост поотделно, 

съгласно схемата за охрана, предложена в конкурса; 
ж/ да оборудва с необходимите технически средства за охрана постовете и 

лицата, натоварени с непосредствената охрана на обекта; 
з/ да извършва незабавно проверка при получен сигнал от СОТ на съответния 

обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предприеме необходимите действия за предотвратяване 
на правонарушение (проникване, кражба, нанасяне на щети и др.); 
     и/ да уведоми дежурните органи на полицията и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, веднага след констатиране на неправомерно проникване или опит за 
проникване в обект; 
     й/ да пази в тайна всички факти и сведения, свързани с особеностите на 
обектите, съхраняваните в тях материални ценности и имущественото състояние на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
     к/ да осигурява обслужване на инсталираната СОТ за срока на договора, считано 
от датата на предавателно–приемателния протокол; 
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 л/ да извършва възложената му охранителна дейност съгласно договора, като 
спазва трудовото законодателство у нас - продължителност на смените, извънреден 
труд, почивки и др.  
 м/ охранителите на отделните обекти или други представители на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да не правят изявления от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред 
представители на медиите или при изразяване на мнение да не накърняват правата и 
доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осигурява техническа охрана на обекта: 

   а/ при прекъсване на електрозахранването за повече от 12 часа; 
   б/ когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, без да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извърши 
ремонт, преустройство, промяна на обстановката, свързана с възпрепятстване на 
техническите съоръжения; 
   в/ при нарушена СОТ в резултат на възникнал пожар в обекта; 
   г/ когато обект не е включен под охрана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или друго лице, 
което е упълномощено от него да включва СОТ; 

д/  при неправилно боравене със сигнално-охранителната система от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негови служители, в резултат на което е предизвикан сигнал 
от СОТ; 

 
Чл.19. Охраната със СОТ се възстановява след отстраняване на пречките по чл.18. 
 
VІІ.ПРЕДЕЛИ НА ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
Чл.20/1/ При кражби, грабеж, повреждане, унищожаване или друга форма на престъпно 
посегателство срещу охранявания обект ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря на 100% за 
нанесените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди. 
          /2/При намаляване на договорирания брой на охранителите за един пост,с което 
се влошава качеството на охранителния процес и се нанасят вреди на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря на 100% за нанесените щети; 
 
Чл.21. /1/ Размерът на вредите по чл.20 /1/ и /2/ се установява от комисия, назначена от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за констатациите се подписва протокол от членовете на 
комисията и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/2/ Комисията по ал.1 се формира в срок до 1/една/  седмица от настъпване на 
събитието. 
 
Чл.22. Обезщетението за претърпени вреди се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на щетите, констатирани от комисията по чл.21, в срок до 
1/един/ месец от подписването на протокола. 

 
VІІІ.САНКЦИИ 
 
Чл.23./1/  При неплащане на обезщетение в сроковете по Чл.22, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от щетите, която се удържа от 
съответното месечно възнаграждение. 
          /2/При констатирана щета по чл.20/2/ сумата за нанесените щети се удържа от 
съответното месечно възнаграждение; 
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Чл.24. При констатиране на 3 /три/ броя нарушения установени с доклади или 
протоколи, за пропуски и грешки, с които се влошава качеството на охраната, на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се налага санкция в размер на 10 %  от стойността на месечната 
услуга за охрана на обекта/ите. 

 
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.25.  /1/ Договорът се прекратява с изтичане на уговорения срок. 

 /2/ Освен в случая по ал.1 договорът може да бъде прекратен: 
 а/ по взаимно съгласие между страните, изразено в писменна форма при 

промяна на обстоятелствата, в резултат на които отпадне необходимостта от охрана. 
 б/ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с тридесетдневно  писмено предизвестие; 
           в/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие при доказано 

системно неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията по договора  от  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доказано с доклад и други документи представени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

           г/ едностранно от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с 30-дневно писмено 
предизвестие, отправено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по пощата с обратна разписка; 

 д/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на някой/някои от 
обектите по чл.1 на договора, в случай,  че отпадне  основанието за тяхната охрана; 

 е/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, в случай, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по каквато и да е причина бъде лишен от право да упражнява 
охранителна дейност на територията на Република България. 

         ж/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 30 дневно предизвестие при 
констатирана щета от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отнасяща се за броя на 
охранителите, покриващи един пост и получил неполагащи се средства от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

          з/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 30 дневно предизвестие, при 
констатирано грубо нарушение на трудовото законодателство; 
  и/ договорът се счита за прекратен по взаимно съгласие при неосигурено 
финансиране в срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на регистрационния индекс, за 
което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 26. (1) Преди подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 
изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС или 
…………………..(…………с думи……………….)лв. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранцията за изпълнение по ал. 1 като 
безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на действие 30 дни след срока 
на действие на договора или парична сума, преведена по банкова сметка:  

ОБЩИНСКА БАНКА, ФЦ СЛАТИНА 
BIC  SOMBBGSF 
IBAN: IBAN BG43 SOMB 9130 3317 6221 01 

 
Чл.27. Внесената гаранция  за изпълнение  на договора, се възстановява по номинал от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 10 /десет/ работни дни след изтичане на срока на договора, 
освен в случаите на чл.20, чл.25, /2/, в/, е/. Лихви за периода на държане на гаранцията 
не се дължат. 
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Чл.28. Плащанията за охраняваните обекти се извършва от бюджета на съответното 
общинско училище или детско заведение. 
 
Чл.29. Директорите на общинските училища и детски заведения подписват настоящия 
договор и получават копие от него. 
 
Чл.30. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилага гражданското 
законодателство на Република България. 
 
Чл.31. Договорът се изготви и подписа в два еднообразни екземпляри, от които един за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 
Приложение: Ценовото предложение на изпълнителя (Приложение № 8) 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.........................................                   ИЗПЪЛНИТЕЛ:...................... 
       
КМЕТ НА СО – РАЙОН “ИСКЪР”  
ИВАЙЛО ЦЕКОВ 
 
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
АННА ЩИРЦА 

 
 

Директор на ОДЗ №4 „А. Каралийчев”:…………………………… 
/………………./ 
 
Директор на ОДЗ №13 „Калинка”:………………………………… 
/………………/ 
 
Директор на ОДЗ №36 „Пеперуда”:……………………………….. 
/………………/ 
 
Директор на ОДЗ №77 „Ханс Кристиян Андерсен”:…………………. 
/………………/ 
 
Директор на ОДЗ №85 „Звездичка”:…………………………………… 
/………………/ 
 
Директор на ОДЗ №85 „Звездичка” – филиал „Враня“:………………. 
/………………/ 
 
Директор на ОДЗ №88 „Детски рай”:…………………………………. 
/………………/ 
 
Директор на ОДЗ №96 „Росна китка“:………………………………… 
/………………/ 
 
Директор на ЦДГ №108 „Детско царство“:……………………………. 
/………………/ 
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Директор на ЦДГ №108 „Детско царство“ филиал:……………………. 
/………………/ 
 
Директор на ЦДГ №21 „Ежко –Бежко“:…………………………………. 
/………………/ 
 
Директор на 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов” :……………………………. 
/………………/ 
 
Директор на 65 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“:…………………………  
/………………/ 
 
Директор на 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков“:…………………………. 
/………………/ 
 
Директор на 69 СОУ „Димитър Маринов“:……………………………………. 
/………………/ 
 
 
Директор на 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“:…………………………………… 
/………………/ 
 
Директор на 108 СОУ „Никола Беловеждов“ :……………………………………… 
/………………/ 
 
Директор на 150 ОУ "Цар Симеон Първи":……………………………………………… 
/………………/ 
 
Директор на 163 ОУ „Черноризец Храбър“:…………………………………………….. 
/………………/ 
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