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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

на документацията за участие в процедура за възлагане на  обществена 

поръчка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: "Денонощна охрана на 

движимо и недвижимо имущество на обектите на територията на 

УМБАЛ "Александровска" ЕАД - ул."Св.Георги Софийски" №1,  „Дом 

за възрастни хора и дневен център „Александровска” - гр.Банкя, 

ул."Ст. Стамболов" №9 и извършване на услуга "СОД" на монтирани 

системи в горните обекти и на обект ДЮПК - кв. Княжево" 

 

1. Решение № ………./ ..….......2014 г.за обявяване на открита процедура за 

възлагане на обществена   поръчка.   

2. Обявление за обществена поръчка (открита процедура) по ЗОП. 

3. Пълно описание на предмета на поръчката  – Приложение № 1; 

4. Образец на офертата и указания за подготовката й на хартиен и оптичен 

носител – Приложение № 2; 

5. Образец на „Техническо предложение” и указание за подготовката му – 

Приложение № 3; 

6. Образец на “Предлагана цена” - на хартиен и оптичен носител – 

Приложение № 4; 

7. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на 

комплексната оценка на офертата  – Приложение № 5; 

8. Проект на договор – Приложение № 6; 

9. Декларации - образци. 
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                      ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ  ЗА 

НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

  

I. Предмет на поръчката: услугата включва осигуряване на денонощна физическа охрана 

/невъоръжена - без служебно късо и дълго бойно оръжие/ на движимото и недвижимо 

имущество с цел осигуряване на сигурност и ред в дейността на лечебното заведение, 

недопускане на действия, представляващи заплаха за националната сигурност, терористични 

и криминални прояви, т.ч. осъществяване на пропускателния режим и извършване на услуга 

“СОД” на медицинския комплекс, включващ сградния фонд и прилежащите територии на ул. 

„Св. Г. Софийски” № 1 и сграда и територия с наименование „Дом за възрастни хора и дневен 

център „Александровска” в гр. Банкя, ул. „Ст.Стамболов” № 9 

 Изискванията към поръчката са определени въз основа на изготвен   и утвърден от 

Изпълнителния директор на лечебното заведение „ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО СИГУРНОСТТА, ОХРАНАТА И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ 

РЕЖИМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД и 

отразяват изискванията на Закона за лечебните заведения,Закона за здравето, Закона за 

МВР, Закона за частната охранителна  дейност, ПМС № 255 от 1996 г, ПМС № 212/1998г., 

ПМС № 53/2001 г.  

ІІ. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ВХОДОВЕТЕ И  ПОСТОВЕТЕ  НА ОХРАНА: 

ІІ.1. Входове 
вход № 1 - вход от улица „Св. Георги Софийски" №. 1; 

вход № 2 - вход от бул. „П. Славейков"; 

вход № 3 - вход от улица „Хан Пресиян" - за Клиника по педиатрия; 

вход № 4 - вход от улица „Хан Пресиян" - за Клиника по кожни и венерически болести; 

вход № 5 - вход от улица „Хан Пресиян" – товарно-транспортен портал; 

вход № 6 - вход от улица „Д-р Тодор Даскалов” - пешеходен към ВМА. 

 

ІІ.2. Постове в УМБАЛ „Александровска" ЕАД : 

Пост №. 1- денонощен, подвижен; 

Работно място: входа на арката на улица „Св. Георги Софийски" 

Работно време: Първа смяна - от 07:00 - 19:00 - един охранител;  

Втора смяна - от 19;00 - 07:00 - един охранител; 
 

Задачи:  да гарантира охраната в района от входа на улица „Св.  Георги  Софийски" в 

западна посока към гаражите, Клиника по клинична алергология; в южна посока АСК; в 

източна посока - телефонната централа, Параклиса и Консултативно-диагностичен блок; 

Способ: активни наблюдение и извършване на обход; 

Специфични задължения на поста: 
• Охранява обектите в района на поста; 

• Заключва и отключва порталната врата на ул. „Св. Георги Софийски", както следва: 

Зимен сезон 06:00 - 22:00 часа 

Летен   сезон 06:00 - 22:00 часа 

• Заключва и отключва порталната врата на ул. „Св. Георги Софийски", както следва: 

Зимен сезон 06:00 - 22:00 часа 

Летен   сезон 06:00 - 22:00 часа 

• Заключва и отключва вратата на сградата на Консултативно-диагностичен блок и включва 

и изключва СОТ , както и проверява заключването извън работно време на входа на 

сградата на физиотерапия; 

• Реагира на сигнал от СОТ на Консултативно-диагностичен блок, СОТ на Параклиса и 



сигнали от дежурния персонал на клиниките от Блока по вътрешни болести; 

• При отваряне на площадките за сметосъбиране извършва проверка на  същите на всеки 

30 минути и следи за тяхното заключване; 

• Контролира осветлението по маршрута, съгласно схема и допълнително  указани времеви 

периоди; 

 

Пост № 2 - денонощен неподвижен   

Работно място: входа от към бул. „П. Славейков"  

Работно време: I смяна: от 07.00 до 19.00 ч.- двама охранители;  

II смяна от 19.00 до 07.00ч. - един охранител 

 

Задачи:  осъществява ефективен контрол на входа  и прилежащата територия от бул. 

„П. Славейков" до завоя пред студентски стол; контролира и пропуска влизане/ излизане на 

МПС; 

не допуска паркиране на МПС на местата, определени за линейки на  спешния център и в 

отсечката от бул. „П. Славейков" до завоя на паркинга пред студентски стол; контролира   

пропускането   на   МПС   през   бариерата   за   Клиника по диализно лечение. 

 

Специфични задължения на поста: 
• Да води активно наблюдение и охрана на поверената му зона, като използва  техника   

за   видео   наблюдение. 

• Да оказва съдействие на служителите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД,  имащи 

задължение да таксуват посетителите и да издават необходимите пропуски и разписки.  

• Чекират, дават и изискват предаването обратно на поста на магнитните карти на 

посетителите, свързани с контрол на достъпа  до лечебното заведение.  

• Уведомяват своевременно служителите на отдел ИККОС за издаването на карта 

със специален режим на достъп или възникнал инцидент. 

• Реагира на сигнали от „паник" бутон на дежурния персонал в кабинета за спешна помощ, 

дежурната сестра в приемното отделение и СОТ на Клиника по хирургия; 

• Заключва сутеренната врата на ІІ хирургичен блок в 17:00 ч. И я отключва в 06:00 ч. 

• Не  допуска  МПС   след  20.00  ч.   в  района  на  лечебното  заведение,   с изключение на 

автомобилите на спешна помощ, служителите на УМБАЛ „Александровска" ЕАД и 

автомобили на МВР; 

 

Пост № 2А Съвместен с охраната на СБАЛССЗ „Св.Екатерина"  

Работно място- служебен паркинг зад ІІ хирургичен блок. 

Работно време - през ден - 07.00 -19.00ч. 

Във функционалните задължения на поста е включена дневна охрана на служебен паркинг 

през 1 ден, посменно съвместно с охраната на СБАЛССЗ "Св.Екатерина"ЕАД. 

 

Пост № 3 - неподвижен  

Работно място - АСК 

Работно време: 07.00- 19.00 ч. 

Задача:    да    осигури    охраната    и    безпроблемното    функциониране    на администрацията 

на УМБАЛ „Александровска" ЕАД, вкл. служебния паркинг за служители пред комплекса, касата 

на лечебното заведение. 

Специфични задължения на поста: 
• Реагира на сигнал от паник бутона на касата; 

 

Пост № 4 - нощен 

Работно място- Клиника по нервни болести  

Работно време: делнични дни от 17.00 до 07.00 ч.  



Почивни и празнични дни - ДЕНОНОЩЕН - І смяна- 07.00- 19.00 ч. 

      II смяна 19.00-07.00ч. 

Задача: да осигури охраната на района посредством активен контрол, видео наблюдение и 

обход, вкл. паркиране пред клиниката, болнична аптека и Клиника по образна диагностика.   

Специфични задължения на поста: 
• Води активно видео наблюдение и контролира външните камери изведени на работното му 

място . При забелязани нередности, нарушения или съмнения за неправомерни действия 

уведомява мобилния пост за реакция. 

• Заключва входната врата на клиниката в 22.00 ч.; 

• Заключва вратата на клиниката по нервни болести до асансьора, включва СОТ и заключва 

вратата на Централна клинична лаборатория в 20.00ч и я отключва в 06.00; 

• Включва и изключва СОТ и записва в дневник точните часове на активиране и 

дезактивиране на охранителната система; 

• Реагира на СОТ; 

• Реагира при задействане на ПИС съгласно инструктажа, проведен от специалиста по ПБЗН 

в Клиника по нервни болести и Блок Клинични лаборатории 

 

Пост № 5- подвижен- дневен   

Работно място: паркинг пред студентски стол  

Работно време: I смяна- 07.00- 19.00 ч.- един охранител 

Задача: отговаря за откриването и закриването на паркинга за посетители, за правилното 

паркиране, за осигуряване на безпроблемен трафик на МПС в района, като с приоритет 

са линейки и служебен транспорт,  охранява достъпа до „Станция медицински газове" и 

осигури достъп до района на станцията само на автомобили с разрешен режим на 

преминаване като ползва   за контрол на достъпа монтираната бариера с дистанционен 

режим на действие. 

 Специфични задължения на поста: 
• Открива в 07.00 часа паркинга за посетители и го закрива в 19.00 часа; 

• Пренасочва колите, обслужващи пациентите на хемодиализа на паркинга до Инсинератора 

или определени от ръководството на лечебното заведение места. 

• Проверява  районите   за   събиране   на   отпадъци,   тяхното   заключване   и контролира 

товаро-разтоварните работи; 

• Следи за паркирането в целия участък от входа на бул. „П. Славейков" до АТЦ 

включително; 

 

Пост № 5А- подвижен, дневен  

Работно място- паркинга от интензивното отделение на КПВБ до края на  Инсинератора. 

Работно време - 07.00 до 17.00 часа. 

• Задача: открива и закрива паркинга за посетители, осигурява реда на паркиране на   

автомобили   и   свободен   достъп  на   медицинския и вътрешноведомствен транспорт до 

клиниките и звената, намиращи се в района - правия участък от АТЦ до инсинератора   и от 

АТЦ до служебния паркинг на администрацията на УМБАЛ - включително, не разрешава 

паркиране от дясно на тротоара и до пожарните хидранти. 

 

Специфични задължения на поста: 
• Реагира на сигнали на СОТ от параклиса . 

 

Пост № 6 - денонощен   

Работно място - Клиника по психиатрия  

Работно време: Делнични дни - от 17.00 до 07.00 

  Почивни и празнични дни : I смяна - 07.00-19.00 часа 

             II смяна -19.00-07.00 часа 



Задача: да осъществи надежден контрол и гарантира охраната в Клиниката по психиатрия и 

прилежащата територия.   

Специфични задължения на поста: 
• Извършва обход на района по график; 

• Води наблюдение на външния периметър 

• Отговаря за заключването на входната врата на Клиника по кожни и венерически 

болести:  в работни дни заключва в 21.00 ч. и отключва в 06.00 ч., в почивни и празнични 

дни - вратата е постоянно заключена 

• Реагира при задействане на ПИС съгласно инструктажа, проведен от специалиста по ПБЗН 

в Клиника по психиатрия и ККВБ. 

 

Пост № 7- денонощен, подвижен 

Работно място: вход от улица „Хан Пресиян" - товарно- транспортен портал  

Работно време: I смяна- 07.00- 19.00 ч.- един охранител  

  II смяна 19.00- 07.00 ч.- един охранител 

Задача: да гарантира охрана на входа за товарни автомобили посредством активен  

контрол на влизащите и излизащи МПС  

Специфични задължения на поста: 
• Не допуска паркиране на автомобили в района след бариерата и зад сградата на форум 

„Медикус"; 

• Реагира на СОТ от работилницата; 

• Охранява паркираните МПС и гаражни клетки западно от входа за товарни  автомобили; 

• Заключва в 22 часа входния портал и го отключва в 06.00 часа.При нужда и по спешност 

пропуска извън работно време линейки и служители на болницата след проверка на 

пропуски и документи. 
 

Пост № 8- екип за реакция от двама охранители- нощен + 1 автомобил  

Работно място: предоставено помещение от УМБАЛ „Александровска" ЕАД за нуждите на 

охранителната фирма.  

Работно време: от 19.00 ч. до 07.00 ч. 

Задача: реагира на всички подадени сигнали за нередности в района на болничното 

заведение; оказва съдействие на стационарните и подвижни постове при 

неутрализиране на заплахи, противоправни действия, нарушения и нередности; оказва 

своевременно съдействие при задържане на нарушители, установяване на лица със 

съмнително поведение и предаването им на органите на МВР; извън работно време 

контролира всички постове; коор 

Взаимодейства и изпълнява указанията на Изпълнителния директор, н-к отдел ИККОС  и 

оторизираните служители. Информира н-к отдел ИККОС . 

Специфични задължения на поста: 
• Извършва нощен обход в района на Клиниката по образна диагностика, АСК и алеите на 

болничното заведение, като използва служебен автомобил и има постоянен динамичен 

график. 

• Води дублиращо наблюдение чрез наличните камери в района. 

• Реагира на всички сигнали от СОТ  и ПИС при взаимодействие с другите постове като 

прехвърля видео наблюдението към ОДЦ на фирмата за оперативен контрол във времето 

на отсъствие. 

• Поддържа ефективна връзка със служителите от МВР и оперативно  дежурната част на 

04 РУП-СДВР; 

• Заключва и отключва входните врати на І и ІІ хирургичен блок в 22.00 и 06.00ч.  

• Проверява затварянето на вратите на сградите; товарния портал и  оглежда потенциално 

уязвимите зони. 

• Извършва по график обходи на прилежащия район; 



• Реагира на получени сигнали от персонала на всички клиники и структури на болницата. 

• При необходимост и по съответния ред отключва административната сграда и изключва 

СОТ като води дневник за това. Допуска явили се по-рано на работа служители от 

администрацията. 
 

ІІ.3. Разположение на постове на охранители на обекти извън територията на УМБАЛ 

„Александровска" ЕАД на ул. „Св. Г.Софийски” № 1. 
Обект ДЮПК - кв. Княжево - охранява се със СОТ- реагира фирмата, спечелила процедурата. 

Обект- Дом за възрастни хора и дневен център АЛЕКСАНДРОВСКА в гр. Банкя- 

денонощен подвижен   

Работно време: I смяна - 07.00- 19.00 ч.- един охранител  

  II смяна 19.00- 07.00 ч.- един охранител  

 

Задача:  охрана на   сградата,   МПС,   имуществото  в   района   на санаториума; осъществява 

пропускателен режим на пациенти и посетители 

 

Специфични задължения на поста: 
• Води наблюдение на района   

 

ІІІ. Пропускателен режим и движение на МПС на територията на УМБАЛ 

„Александровска" ЕАД 

• Влизането и излизането на лични МПС се извършва единствено през входа на бул. „П. 

Славейков"- пост № 2; 

• За  влизането  на МПС  се  събира такса,  определена от  изпълнителния  директор   на   

УМБАЛ   „Александровска"   ЕАД   със   съответна   заповед. 

Събирането на входните такси се извършва от служител на УМБАЛ след издаването на 

фискален бон за услугата; 

• Пропуските за влизане в УМБАЛ „Александровска" ЕАД се издават от  експерт по 

сигурността след разрешение на началник отдел „Информация, координация, контрол и 

сигурност". Същите биват както следва: 

Служебни - за служители на УМБАЛ „Александровска" ЕАД  

Годишни - за организации и фирми; 

Временни - за лежащо болни;  

Ежедневни - за пациенти и посетители 

• От такса вход са освободени МПС на „Спешна медицинска помощ", МВР, МО, НСО, ДАНС 

, „Министерство на здравеопазването"и инвалиди. 

• Максималната разрешена скорост в района на болницата е до 10 км. в час; 

• Зареждането на търговските обекти в болницата се извършва от  06.30 до 07.00 ч. и от 

15.00 до 19.30 ч.; 

• Товарни и лекотоварни автомобили при наличие на съответни пропуски и транспортни 

документи влизат на територията на УМБАЛ от товарния портал на ул. „Хан Пресиян" 

след щателна проверка на документите и товарите. Извозването на строителни и други 

отпадъци се извършва през товарния портал само в рамките на светлия ден от 07.00 до 18.00 

ч. след проверка на товара и транспортните документи. 

 

ІV. Паркиране на територията на болницата 
• Не се разрешава местопребиваването на лични автомобили в района на паркингите, с 

изключение на тези, които са със служебни пропуски и на лежащо болни пациенти; 

• Разрешава се местодомуване на лични МПС на служители, заплатили индивидуален годишен 

пропуск да ползват допълнително определен със заповед паркингите за местодомуване. 

 

Паркингите са: 



I - паркинг зад II хирургически блок; 

II - паркинг пред студентски стол; 

III- паркинг между „Клиника по кожни и венерически болести" и „Клиника по психиатрия"; 

IV- паркинг пред „Клиниката по педиатрия", „Централна клинична лаборатория” и „Клиника 

по нервни болести"; 

V- паркинг между Централна медицинска библиотека и Консултативно-диагностичен блок; 

VI- паркинг пред АСК; 

VII- паркинг пред „Клиника по клинична алергология "; 

VIII- паркинг южно от гаража; 

IX- паркинг западно от входа за товарни автомобили; 

X- паркинг южно от инсинератора 

XI- паркинг межу „Клиника по педиатрия” и „Клиника по кожни и венерически болести" 

 

Паркингите са регламентирани и неохраняеми. 
Санкции - парична глоба (при издаване на заповед на изпълнителния директор на лечебното 

заведение) и блокиране на автомобила при неправилно паркиране, нерегламентиран престой и 

спиране; извозване на автомобил (с паяк) съгласно ЗДВП, след съгласуване с КАТ МВР и 

фирма „Паркинги и гаражи". 

 

V. Пропускателен режим за пешеходци 
• Зимен сезон- от 06.00 до 20.30 ч. 

• Летен- от 06.00 до 22.00 ч. 

Пешеходците свободно преминават през входовете на болницата. 

 

VІ. Длъжности лица и общи условия 

 Длъжностни лица са  лицата от охранителната фирма, наета за тази дейност въз основа на 

сключен договор. 

 Охранителната фирма осигурява отговорник на охранителите за района на УМБАЛ 

„Александровска" Е АД, който работи в пълно взаимодействие и докладва за 

установени противоправни действия,   инциденти   и   нарушения   на   началник   отдел   

„ИККОС" от администрацията на лечебното заведение. 

 Фирмата, осигуряваща охрана е длъжна да осигури дублираща радио връзка между 

дежурните   охранители,   отговорника   за   охраната   на   УМБАЛ, началник отдел  

„ИККОС"     и     втори     оторизиран     служител     от администрацията. 

 

Фирмата осигурява охраната, поддръжката на СОТ на АСК, Консултативно-диагностичен 

блок, работилница,   на  техническа  служба,   параклис,  Клиника по клинична имунология,   

Клиника по очни болести и  операционни на същата,  Клиника по  кардиология; Клиника по 

клинична алергология и астма, Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия, 

сградата на лечебното заведение в кв.Княжево. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА И 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА Й 

 

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

“Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество на УМБАЛ “Александровска” ЕАД 

и извършване на услуга „СОД” 

    

 
ОБРАЗЕЦ   НА   ОФЕРТАТА 

 
за участие в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка 

                    

ДО:________________________________________________________________________ 

     (наименование и адрес на възложителя) 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

Представлявано от - __________________________ 

с адрес на управление: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________ 

и адрес за кореспонденция: : гр. _____________________ ул._______________________, № 

______________, тел.: __________________ , факс________________ 

ЕИК : _____________________________, 

Идентификационен № по ЗДДС______________________________ ,   

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________ 

 

Разплащателна сметка:       

IBAN:___________________ ;                     

банка: _______________________ ;          

град/клон/офис: _______________;                                

 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Денонощна охрана на 

движимо и недвижимо имущество на УМБАЛ “Александровска” ЕАД и извършване на 

услуга „СОД” 

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички 

изисквания и задължения, поставени от възложителя в провежданата процедура. 

Декларираме, че сме закупили документация за участие и сме запознати с указанията и 

условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас 

условия и ги приемаме без възражения.  

Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в срока, посочен от 

възложителя в уведомителното писмо, съобразен със законоустановения срок. 

Прилагаме три плика с документи, съгласно изискванията на закона и възложителя. 

 

 

 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____________________ 

    _______________________________________________ 

         (име и фамилия) 

    _______________________________________________ 

       (длъжност на представляващия участника) 



 

І. Съдържание на плик №1 „Документи за подбор”: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В 

списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации, 

приложени в плик № 1. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде 

номериран и подреден в последователност съгласно списъка. 

2. Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/. 

3. Представяне на участника, включващо: 

3.1. посочване на 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  участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата;  

3.2. декларация по чл. 47, ал. 9  от ЗОП /оригинал, по приложен образец/; 

3.3. 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;  

4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право 

на това, съгласно документите му за регистрация). 

5. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици. 

6. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник /оригинал, по 

приложен образец/.  

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители /ако 

предвижда такива/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/.   

8. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв 

/оригинал, по приложен образец/.   

9. Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 

90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на 

офертите. 

10. Валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност в обема, срока и мястото 

на поръчката, по смисъла на ЗЧОД – заверено от участника копие или посочване на  публичен 

регистър в Република България и информация за органа, който поддържа регистъра, от който 

може да  се получи информация за лиценза. 

11.Документи по чл.51, ал.1 от ЗОП, представени от всеки участник за доказване на 

техническите възможности и квалификацията на участника: 

11.1. Списък /оригинал, по приложен образец/   на услугите, еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка /физическа охрана/, изпълнени през последните три години, считано 

от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, начална и крайна дата на 

договора и получателите, заедно с доказателство за извършената  услуга;  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.  

Минимално изискване: наличие  на пет изпълнени договора /услуги/. 

11.2.Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството 

на предоставяната услуга;  

11.3. Декларация с посочване на образованието, професионалната квалификация и 

професионалния опит на участника и на ръководните му служители, включително на лицата, 

които отговарят за извършването на услугата;  



11.4.Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на 

ръководните служители на участника за последните три години, освен когато участникът е 

посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице;  

11.5.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на 

обществената поръчка за физическа охрана и охрана със СОТ: средства за връзка; палки, 

белезници и др., униформено облекло - лятно и зимно; автопарк и др., подкрепена със 

снимков материал; 

Минимално изискване – наличие на 1 бр. МПС за реакция по сигнали на СОТ и 

видеонаблюдение , което да бъде разположено на територията на УМБАЛ 

„Александровска” ЕАД. 

11.6. Сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за 

системи за управление на качеството, в съответствие с чл. 53:   

- 11.6.1 ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно на участника за въведена 

Система за управление на качеството – копие, придружено с превод на български език, ако е 

на чужд език. 

- 11.6.2. BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентно за въведени системи за управление на 

здравословните и безопасни условия на труд - копие, придружено с превод на български 

език, ако е на чужд език ; 

12.Други документи: 

12.1. Декларация за наличие на собствен лицензиран от НАПОО център за обучение на 

охранители с посочване на център и адрес или нотариално заверено копие от сключен 

договор с такъв център.  

12.2. Разрешение за изграждане и поддържане на собствена радиочестота  на 

територията на страната или на гр. София - копие. 

12.3. Наличие на денонощен оперативен диспечерски център, поддържащ независима 

телефонна връзка /пряк телефон/ с дежурната част на СДВР - декларация;  

12.4.Застрахователна полица "Гражданска отговорност на юридически лица" /може и проект с 

декларация, че същата ще бъде сключена при спечелване на поръчката/ при физическа охрана 

на обекти и имущество на юридически лица с посочване на отговорности към трети лица, 

отговорност за едно събитие, агрегатна отговорност- лимити, франшиз;  

12.5.Декларация за имуществена отговорност от участника - процент на поемане на щетата, 

срок за изплащане на щетата; размер на отговорността. 

Минимално изискване: 100% пълна имуществена отговорност; параметри на отговорността: 

-   застрахователна сума за всички застрахователни събития за една година – не по- малко от 

500 000 лв.; застрахователна сума за едно застрахователно събитие – не по-малко от 20 000 

лв.; срокове за погасяване на настъпили материални щети – до 3 дни от датата на съставяне на 

констативния протокол 
12.6.Декларация за направен оглед на обекта /ако има такава/.  
13. Гаранция за участие в откритата процедура. Всеки участник представя гаранция за 

участие в размер на  2 500,00 / две хиляди и петстотин/ лева:  

Гаранцията се представя в една от следните форми: 

- парична сума, платима в касата на болницата или по сметка на възложителя в 

“УниКредит Булбанк” АД, клон Калоян, гр. София, BIC:UNCRBGSF; IBAN:BG70 

UNCR76301039292967 – копие от документа; 

- банкова гаранция (представя се в оригинал). 

Гаранцията е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, 

обявена като краен срок за получаване на офертите. В банковата гаранция изрично се 

записват основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на чл. 

61 от ЗОП и името на процедурата, за която е открита. 

14. Декларация /оригинал, по приложен образец/ по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане 

на условията в проекта на договора. 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 чл.47, ал. 1, т. 1-4 и на 

посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, 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. Документите 

се представят в оригинал или заверени от участника копия и следва да бъдат издадени не по-

късно от два месеца преди датата на решението на възложителя за избор на изпълнител. 

 

ІІ. Съдържание на плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: 

1.Техническо предложение  на участника по образец на възложителя – (Приложение №3 на 

хартиен и електронен носител) включващо:  

1.1.Концепция за изпълнение на охранителната дейност, вкл. пропускателния режим. 

Концепцията трябва да обхваща цялостната организация на охраната на обектите, съобразено 

със спецификата на лечебното заведение. Концепцията включва и плановете и схеми за 

охрана на обектите съгл. ЗЧОД, средства за комуникации между охранителите, оборудване и 

др. по преценка на участника. Участникът трябва да посочи общия брой охранители, които ще 

ползва за охраната на обектите, съобразено със постовете и сменността, посочени в 

Приложение № 1 от документацията и  работни графици при 12-часов работен ден. В 

концепцията трябва ясно и точно да са дефиниран задачите и отговорностите на охранителите 

по постове, реакцията на сигнали на СОТ и др. 

1.2. Разработени варианти  за  действие на охранителния състав в екстремални ситуации, 

съобразени със спецификата на обектите; реакции и действия на охранителите при възникване 

на такива ситуации, разработени планове за взаимодействие с различните органи и служби. 

1.3. Системата за контрол и помощ на охранителите - описание на  системата за 

организиране и осъществяване на ръководството, управлението и контрола на охранителната 

дейност; начин на провеждане на инструктаж на охранителите, оказване помощ на 

охранителите при нужда; взаимодействие между охранителите, началникът на охраната, 

ръководството на лечебното заведение. 

2.Декларация за срок и начин на отложено плащане (минимален срок - 30 дни). 

 

ІІІ. Съдържание на плик №3 „Предлагана цена”: 
 

1.„Предлагана цена” (Приложение № 4 от конкурсната документация) - оригинал. 

Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Плик № 3 

“Предлагана цена”, поставен в плика с офертата. Предлаганата цена е окончателна и включва 

всички разходи на участника за изпълнение на поръчката. 

 

 ІV. Указания за подготовка на офертата 

 

Офертата за участие следва да бъде изготвена на български език и да е подписана от 

законния представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено от него лице 

с нотариално заверено пълномощно.   

Всички представени документи и информации от участника в плик № 1 и № 2 следва 

да бъдат номерирани.  

Участниците трябва да се придържат към вида и формата на изискуемите документи, 

посочени от възложителя. 

Документите на чужд език се представят в официален превод на български език. 

Всеки участник има право да представи само една оферта и едно ценово предложение 

към нея.  

 След закупуване на документацията за участие в процедурата, всеки участник 

има право да направи оглед на обекта, като се задължава да подпише декларация за 

конфиденциалност. 



Лице за контакти: д-р Б.Чукурланов - началник отдел „ИККОС”; тел. за контакт 9230790; 

0893644103. 

Офертата съгл. чл. 57, ал. 1 от ЗОП, се представя в запечатан непрозрачен плик от 

участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано 

писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва име на фирмата, пълен и точен 

адрес за кореспонденция, телефон за контакти, по възможност – факс и електронен адрес. 

Когато офертата се подава лично от управителя, същият при подаването трябва да покаже 

документ за самоличност на лицето, приемащо офертата от страна на възложителя; когато 

офертата се подава от упълномощен от участника представител – същият трябва да представи 

копие от документа за упълномощаване за подаване на офертата. 

Офертите се подават в  „Обща канцелария” на болницата - гишето до входа на 

административната сграда на УМБАЛ „Александровска” ЕАД 

Пликът  с офертата съгл. чл.57, ал.2 от ЗОП, съдържа три отделни запечатани 

непрозрачни плика надписани,  както следва: 

1. плик №1 „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията 

по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14, посочени от възложителя в документацията за 

участие;  

2. плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

3. плик №3 „Предлагана цена” 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

ОБРАЗЕЦ НА „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” И 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА МУ 

 

 За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: 

“Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество на УМБАЛ “Александровска” 

ЕАД  и  извършване на услуга “СОД”   

                    

ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

Представлявано от  __________________________ - _________________________ 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 С настоящето предложение декларираме, че ще изпълняваме качествено и 

добросъвестно охраната на обектите, предмет на обществената поръчка от посегателства, 

спазвайки нормативните изисквания за дейността и изискванията на възложителя, а така също  

извършване на услуга „СОД” на монтираните системи на възложителя.  

 

 Прилагаме следните документи: 

1. Концепция за изпълнение на охранителната дейност. 

2. Разработени варианти  за  действие на охранителния състав в определени 

екстремални ситуации; разработени планове за взаимодействие с различните органи и 

служби. 

3.Система за контрол и помощ на охранителите. 
 
 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____________________ 

     

_______________________________________________ 

         (име и фамилия) 

     _______________________________________________ 

       (длъжност на представляващия участника) 

 

 

 

 

 

 



                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

                       

ОБРАЗЕЦ НА „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” 

 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: 

“Денонощна охрана на движимо и недвижимо имущество на УМБАЛ “Александровска” 

ЕАД  и  извършване на услуга “СОД”   

 
ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

Представлявано от - __________________________ 

с адрес на управление: гр. _____________________ ул.___________________________, 

 № ______________, тел.: __________________ , факс: ________________,  

e-mail: _______________________ 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА , 

 
1. Предлаганата от нас месечна цена на охраната е: ......................./словом .................../  /без 

вкл. ДДС/, с вкл. ДДС ......................./словом ...................../ . 

Цената включва ............. броя охранители при включени всички разходи за изпълнение на 

обществената поръчка за охрана, вкл и проверка на сигнално-охранителната техника, 

монтирана при възложителя и получените сигнали от нея. 

2. Прилагаме финансов разчет, включващ законоустановените и специфични 

задължителни разходи при образуване на единичната цена на охранител. Извън тази цена се 

посочват месечната цена  за проверка на СОТ и други разходи, ако има такива. 

Сумата от двете цени формира месечната цена за охрана на възложителя. 

3. Декларираме, че при формиране на цената за един охранител са спазени всички 

нормативни законови разпоредби. 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____________________ 

 

     _______________________________________________ 

         (име и фамилия) 

     _______________________________________________ 

       (длъжност на представляващия участника) 

 

Забележка: По т.2 участникът в табличен вид представя финансов разчет за разпределението 

на всички законоустановени и специфични задължителни разходи за образуване работната 

заплата на охранител, които формират предложената цена на един охранител. При 

установяване на нереални данни, несъобразени с действащото трудово-осигурително 

законодателство, участникът се предлага за отстраняване.                                                                                       

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

          
Показателите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, 

които не са отстранени от участие и които отговарят на обявените от възложителя изисквания. 

Участник, чиято оферта, която е изготвена по начин, който не дава възможност да бъде 

оценена по всеки от елементите на настоящата методика подлежи на отстраняване. 

Всички оферти, които отговарят на обявените от закона и възложителя условия и бъдат 

допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по следните показатели: 

 

1. Предложена крайна месечна цена на охраната /Тц/ -  максимална оценка 60 т., 

изчислена по формулата: 

 

                   Tц    = Сmin х 60/ Со, където:             

С min – най-ниска предложената месечна цена от участник в процедурата  

С о – месечна цена на оценяваната оферта  

2. Оценка по технически показатели на „Предложение за изпълнение на поръчката”  

/Ттп/- максимална оценка 40 т., които се получават като сбор от точките за следните 

подпоказатели : 

2.1. Оценка на концепцията за изпълнение на охранителната дейност /Тконц/ - максимална 

оценка 20 т. Участник, предложил цялостна концепция за охрана, с направена оценка на риска 

и препоръки за намаляването му, съобразена със изискванията на ЗЧОД, изискванията на 

възложителя, със спецификата на лечебното заведение, с ясно и точно дефинирани 

задължения на охранителите по постове, подробни планове и схеми на охрана, оптимални 

графици, съобразени с трудовото законодателство  получава 20 т.; участник, предложил обща 

концепция, в която липсва подробна и точна оценка на риска, общо и неясно дефиниране на 

задълженията на охранителите по постове, непълни планове и схеми за охрана, получава 10 т.; 

участник, предложил формална концепция, несъобразена със спецификата на лечебното 

заведение, без разработена оценка на риска и препоръки, планове и схеми за охрана, 

показващи непознаване на обекта, получава 1 т. 

2.2. Оценка на разработени варианти  за  действие на охранителния състав в определени 

екстремални ситуации /Текстр./ – максимална оценка 10т. Участник, разработил подробни 

варианти на действие при различни извънредни ситуации, съобразени със спецификата на 

лечебното заведение, с ясен и точен анализ на възможните заплахи за лечебното заведение и 

най-пълно описани действия на охраната при подобни ситуации, получава 10т.; участник, 

разработил непълни варианти и при по-малко възможни извънредни ситуации, варианти, 

несъобразени със спецификата на лечебното заведение, получава 5 т.; участник, представил 

формални варианти на действие при извънредни ситуации, без анализ на заплахите, получава 

1 т. 

2.3. Оценка на системата за контрол и помощ на охранителите /Т кп/ - максимална оценка 10 

точки.  Участник, представил система за контрол, която показва организация на 

ръководството, касаеща охраната на обектите на възложителя, управлението и контрола на 

охранителната дейност; описан начин на провеждане на инструктаж на охранителите, 

оказване помощ на охранителите при нужда, наличие на действаща система за контрол, 

постоянна връзка с централата на фирмата, комуникации, получава 10 т.; участник, 

представил недостатъчни по ефективност системи за контрол и помощ на охранителите, 

получава 5 т.; участник, представил обща система за контрол и помощ на охранителите, 

неотносима към обектите на възложителя, получава 1 т. 



 

   Икономически най-изгодната оферта е офертата, получила най-висока комплексна 

оценка /К компл./ от максимално възможни 100 точки, като сума от отделните оценки по  

съответните  показатели, съгласно  формулата: 

 Ткомпл. = Тц+Ттп, където: 

 Ттп = Тконц. + Текстр + Ткп 

 

При получена еднаква комплексна оценка на две или повече оферти, се прилагат 

разпоредбите на чл.71, ал.4 и ал.5, т.2 от ЗОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                             
Д О Г О В О Р – проект  

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

 Днес…………………. 2014 г. в гр. София, между страните по договора: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: УМБАЛ ”АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД с адрес: гр. София 1431, ул. “Св. 

Георги Софийски” № 1, тел: 02 92301, факс: 02 9230646, Идентификационен № по ЗДДС: 

BG831605795, ЕИК: 831605795, представлявано от Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ – ИЗП. 

ДИРЕКТОР 

и 

ИЗПЪЛНИТЕЛ  Фирма „…………………………..................”, със седалище и адрес на 

управление гр. ………………………………. тел. …………….., факс ………………………, 

адрес за кореспонденция ..................................................................................., 

ЕИК……………………....., Идентификационен № по ЗДДС   …………………………., 

представлявано от …………………………........................ - ............................, на основание чл. 

41 от ЗОП и Решение № ……………….2014 г. на Изпълнителния директор на болницата за 

класиране на участниците и избор на изпълнител на обществената поръчка, се сключи 

настоящия договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осъществява 

денонощна невъоръжена охрана на движимо и недвижимо имущество собственост и/или 

ползвано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и “СОД” на медицинския комплекс, включващ сградния фонд, 

прилежащите територии на ул. „Св. Г.Софийски” № 1, териториалното поделение в гр. Банкя 

и обект ДЮПК - кв. Княжево, използвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и пропускателния режим 

на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл.2. Схемата на охрана, режимът на пропускане и престой на МПС на територията на 

обекта, размерът и таксите за вход и редът за тяхното събиране и отчитане, се регламентират с 

“Правилник за организацията, сигурността и пропускателния режим на територията на 

УМБАЛ “Александровска” ЕАД”. 

 Чл.3. Охраната се реализира от служители на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наричани  

„ОХРАНИТЕЛИ”, работещи по изготвяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ графици, разпределени по 

обекти, постове, сменност и пр. съгласно правилника на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл.4. /1/ Страните, в срок до седем дни след подписване на настоящия договор, 

извършват обстоен оглед по обекти и подписват двустранен протокол за охранително 

обследване наричан „ОХРАНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ”, съдържащ при необходимост съответни 

мероприятия за повишаване сигурността на обектите. 

 /2/ Такива протоколи или споразумения към тях се изготвят и при възникване на 

конкретна необходимост – в срок от три дни след това. 

 Чл.5. Пропускателният режим се регламентира с писмен вътрешен акт на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - “Правилник за организацията, сигурността и пропускателния режим на 

територията на УМБАЛ “Александровска” ЕАД”, предоставен за сведение и изпълнение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащ изискванията и условията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спазване на 

вътрешния ред от неговите служители, пациенти и посетители за осъществяване на 

установения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пропускателен режим, който акт ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 



своевременно актуализира.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява спазването на този вътрешен акт от 

страна на служителите и работниците си и информира по подходящ начин пациентите си и 

другите посетители за касаещите ги изисквания и задължения. 

 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да променя условията, включени в утвърдения от 

него “Правилник за организацията на охраната, сигурността и пропускателния режим на 

територията на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” без да се променя цената на договора. 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява чрез свои 

оправомощени представители, самостоятелно или съвместно с представители на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ хода и начина на осъществяване на охраната  без да пречи на нормалното 

изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите охранители по този договор. 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява постоянен контрол за 

съответствието между предварително обявените охранители и действително изпълняващите 

тези функции лица, като при констатирано несъответствие, се приема, че е налице 

неизпълнение на условията на договора. 

Чл.9. При констатиране на грешки и пропуски в осъществяването на охранителната 

дейност по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира за това, не по-късно от края на следващия 

работен ден упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато 

констатациите са направени от двете страни в работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /8,00 – 

16,30ч./ се изготвя констативен протокол, който се подписва от упълномощените 

представители на двете страни. Ако упълномощеният представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

откаже да подпише протокола, независимо от причините за отказа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпраща 

протокола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който се задължава да в срок от 3 /три/ дни писмено да 

уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своето становище относно направените в протокола 

констатации, като в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не направи това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, 

че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е приел наличието на нарушение на изпълнението на условията на 

договора. 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цената за извършената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейност по ред и условия, посочени в този договор. 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мотивирани 

искания за отстраняване на охранители, които не изпълняват или лошо изпълняват своите 

задължения на основание този договор. При назначаване на нов охранител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

писмено уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това и представя съответните документи за него.  

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Своевременно да изпълнява касаещите сигурността действащи нормативни 

изисквания, предписания на компетентни органи и мероприятия по охранителните протоколи 

и по текущите предложения, в това число да взема необходимите мерки за осигуряване на 

достатъчни пречки за проникване в помещения, където се съхраняват пари, ценности и 

имущества с висока стойност; 

2. Предварително да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за настъпващи промени в 

обстановката на обектите, касаещи изпълнението на възложената охрана – ползване на 

територията на обект или части от нея от трети лица, извършване на ремонти, монтиране на 

известителни инсталации, преместване на ценни имущества и др.; 

3. За своя сметка да осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ нормални за дейността условия за 

извършване на охраната, в това число: 

- предварително уведомяване за спецификата на обектите; 

- свободен достъп до охраняваната територия; 

- битово подходящи, свързани с постоянно електрозахранване, добре осветени, 

отоплени и оборудвани според изискванията на МВР помещения за 

охранителите, които да подържа годни за дейността по договора; 



- изправни телефонни връзки и апарати, като предварително вземе мерките, 

които счита за необходими за недопускане на злоупотреби при използване на 

телефоните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- електроенергия за функциониране на осветлението и на другите съоръжения, 

свързани с осъществяването на дейността по договора, както и съответното 

отопление; 

- поддържане в добро състояние и в постоянна изправност на отоплението, 

осветлението, огражденията и другите защитни съоръжения. 

4. В деня на установяване от страните на извършено посегателство да предостави на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ актуални справки и извлечения от счетоводни сметки, отнасящи се до 

имуществото, обект на посегателството. 

 

  

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

  

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва точно договорената по Раздел І, 

охранителна дейност, фиксирани в предложението, с което е избран за изпълнител на 

обществена поръчка, като качеството на услугата следва да отговаря на законовите 

изисквания за този вид дейност. 

Чл.14. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява фиксираните в 

предложението видове охранителна дейност, предмет на Договора, по цени от спечелената 

открита процедура. 

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява пропускателния режим на 

територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразно предоставените му указания. 

Чл.15. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в 7 /седем/ дневен срок  след подписване на 

договора да представи доказателства за спазване изискванията на чл.23, ал.3 и чл.27, ал. 3 от 

ЗЧОД за писмено уведомяване на компетентния орган, издал лиценза на изпълнителя за 

поемане на обектите под охрана и обявяване на трите имена, ЕГН, номера на трудовия 

договор и срока, за който е сключен с охранителите. 

/2/ В срока по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи 

доказателства за спазване на изискванията на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и 

реда на изпращане на уведомление по чл.62 ал.4 от КТ. 

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва системни обходи, огледи и 

наблюдения на охраняваните обекти с цел подобряване на охраната и да осъществява 

установения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пропускателен режим. 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди подписване на договора да представи за 

одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поименен списък с охранителите, които ще извършват 

охраната. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва необходимия подбор, подготовка и 

контрол на лицата, наети по договора за охрана на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При 

представяне на списъка с охранителите и при всяко поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи кратка кадрова справка за целия персонал, нает 

за изпълнението на този договор или за отделни лица. 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при всяка смяна на охранител да уведомява 

писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да представи за него данните по чл.15. 

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа постоянна оперативна връзка със 

съответните  териториални поделения на МВР, системно да взаимодейства с полицейските 

наряди и противопожарната охрана, като ги уведомява при констатиране на неправомерни 

действия, в т.ч. и посегателства, а при необходимост търси съдействие от тях. 

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ежеседмичен  отчет за изпълнението на задълженията си по договора, който става неразделна 

част от изпълнението на договора. 



Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да осигури оборудване, средства 

за охрана - противошокови палки, белезници, металдетектор и др., материали и средства на 

постовете и лицата, натоварени с непосредствената охрана на обектите. 

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да бъде запознаван своевременно с всички 

обстоятелства, относно експлоатацията на охраняваните обекти, промяната на  

предназначението им и др., които биха нарушили по някакъв начин утвърдения вече 

“Правилник за организацията на охраната, сигурността и пропускателния режим на 

територията на УМБАЛ “Александровска” ЕАД 

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква от персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

изпълнение на указанията, свързани с непосредствената му дейност по охраната, както и при 

необходимост да изисква легитимиране от страна на същите. 

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 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. 

Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, настъпили в резултат на 

форсмажорни обстоятелства – непреодолима сила. 

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за противозаконно отнемане 

и/или погиване и/или повреждане имущество, собственост или ползвано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

в случаите когато виновно не е изпълнил своите задължения по този договор. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря за действията на своя персонал, осигуряващ изпълнението на 

този договор, като за свои. 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да пази доброто име, законните права и интересите 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на този договор. 

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля задълженията си по този договор на 

други юридически или физически лица. 

Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава своевременно плащанията за 

изпълнените услуги по реда и при условията, определени в договора. 

Чл.30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали 

проблеми по сигурността и охраната, прави писмени предложения за преодоляването им, 

наричани „текущи предложения”, и взема подходящи мерки за възможно най-бързо 

отстраняване на констатирани грешки и пропуски в охраната. 

  Чл.31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да  поддържа СОТ на  АСК, Поликлиника, 

Работилници, Техническа служба, Параклис, Клиника по клинична имунология, Клиника по 

очни болести и  операционни на същата, Клиника по  кардиология,  Клиника  по клинична 

алергология  и астма, Клиника по пластична и естетична  хирургия, сграда на лечебното 

заведение в кв. „Княжево”. 

 

ІV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ. 

 

Чл.32. Цената на извършваната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейност по настоящия договор е 

определена на основание проведена открита процедура по ЗОП. Същата остава непроменена 

за срока на действие на договора, освен в случаите, предвидени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 

Чл.33. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща месечно за извършване на дейността по договора  

цена в размер на ....................лева с вкл. ДДС .   

 Крайна годишна цена – ................................. /...................................................../ лева с вкл. 

ДДС. 

 

/2/ В цената на договора са включени всички разходи при схемата на охрана, посочена 

от възложителя в процедурата и реакция и поддръжка  на обявените точки със СОТ. 



/3/ Плащанията се извършват по банков път по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 

срок от……..дни  след издаване на фактура за изминал месец и представяне на обобщен 

месечен отчет.  

Банкови сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN  ……………………….. 

BIC  ………………………….       

Банка  ……………………….. 

/4/ При непълен месец заплащането се извършва само за реалния период от месеца, 

през който е осъществявана охрана, независимо от режима на работа, на база 1/30 част от 

сумата по ал.2 за всеки календарен ден от периода. 

 
V. ОБЩИ УСЛОВИЯ. 

Чл.34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно писмено уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

установени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или компетентните органи слабости в сигурността на обекта и 

прави конкретни мотивирани текущи предложения, целящи ефективното и бързо 

преодоляване на тези слабости. 

Чл.35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява своевременното предаване от оправомощени от 

него представители на дежурните охранители срещу подпис на онези помещения и други 

части от обектите по договора, които не са на денонощен режим на работа и които няма да се 

ползват в извънработно за съответния обект  време или в друг период от време, с изправни и 

затворени прозорци и със заключени, а по възможност и запечатани врати. При констатиране 

на нарушения на тези условия се уведомява упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЯВА изпълнителя за имената и длъжностите 

на оправомощените си представители по предходното изречение. 

Чл.36./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция в размер на 2 /два/ % от годишната 

стойност на договора без ДДС в размер на  ________________ лева за  изпълнение на този 

договор. 

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да 

дължи лихви, в срок от седем работни дни, след приключване на договора.  

/3/ Гаранцията се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следните случаи: 

1. При системно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2.   При предсрочно прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.37. Организацията и осъществяването на физическата охрана се регламентират с 

инструкция, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съдържаща 

правата и задълженията на охранителите при осъществяване на дейностите по изпълнение на 

този договор, съобразно функциите им. 

Чл.38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя планове за охрана на обектите. 

Чл. 39. При извършване от полицията или други компетентни органи на свързани с 

дейност по договора огледи и други процесуални действия присъстват оправомощени 

представители на страните. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предварително писмено уведомява 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за такива действия. 

Чл.40. По време на дежурство съответните охранители не могат да бъдат използвани от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на предвидени в договора дейности и функции извън 

охраняваната територия или за осъществяване на непредвидени в договора дейности и 

функции, освен ако страните писмено договорят друго. 

Чл.41. Всяка от страните представя на насрещната копия от удостоверения за актуално 

състояние по съдебната си регистрация не по-късно от 15 дни след надлежното вписване на 

съответната промяна. 



Чл.42. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не 

разпространяват информация, станала известна във връзка с договора и чието 

разпространение би засегнало интересите на която и да е от страните.  

 

VІ. СРОК И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл.43. Настоящият договор се сключва за срок от 12/дванадесет/ месеца, считано от 

24.02.2015г. 

Чл.44. Действието на настоящия договор се прекратява предсрочно: 

1.При отнемане на лиценза за извършване на частна охранителна дейност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. При прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните; 

3. С едномесечно писмено предизвестие при системно виновно неизпълнение на  

задълженията на една от страните. В този случай изправната страна се задължава да посочи 

мотивите за прекратяването; 

4.По взаимно писмено съгласие между страните; 

5.Във всички други случаи, посочени в българските закони. 

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, НЕУСТОЙКИ, ГАРАНЦИИ 

 Чл.45. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за щетите, 

претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на извършени от неизвестни лица взломни 

кражби, наричани „посегателства” на охраняваното имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без 

горива, части и принадлежности от МПС, които посегателства са били виновно допуснати от 

дежурните охранители и са надлежно регистрирани от компетентните органи въз основа на 

заявление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност по предходната алинея, когато дежурните 

охранители са били в обективна невъзможност да предотвратят кражбата, в т.ч. в случаите по 

следващата алинея, или са налице други случаи, предвидени в действащото законодателство. 

 /3/ За нуждите на настоящия договор страните приемат, че обективна невъзможност на 

охранителите да предотвратят посегателство е налице при:                              

 А. Невиновно изпадане на охранител в безпомощно състояние. 

 Б. Стачки, масови протести или безредици, групово нападение на обект или наличие на 

вредоносно действие или бездействие на лице, свързано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 В. Оказване помощ на пострадали от природни бедствия или производствени аварии, 

предотвратяване на престъпления против личността 

 Г. Проникване в охраняван обект през място, до което охранителите нямат достъп и не 

получават от там СОТ сигнал 

 Д. Инсценировка или въвеждане в заблуждение на охранителите, ако те са изпълнили 

задълженията си, произтичащи от установения пропускателен режим 

 /4/ Видът, количеството и стойността на имуществото, обект на съответното 

посегателство, се установяват по безспорни за страните данни от документи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ в това число първични счетоводни документи и регистри/ или на трети 

лица- органи на МВР, производители на имущество, обект на посегателство и др. 

 /5/ Размерът на дължимото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение се уточнява с двустранен 

протокол между страните, въз основа на писмено уведомление от компетентните органи за 

спиране,прекратяване или приключване на процесуалните действия по конкретното 

посегателство. С този протокол страните уточняват възможните оптимално кратки срокове за 

обезщетяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и начина на изплащане на обезщетението. 

 Чл.46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира своята отговорност по договора чрез застраховане 

при ............................................. /наименование на застрахователя/ с полица „Гражданска 



отговорност на охранителни фирми”, покриваща нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материални 

щети при условията на този раздел и с лимити на застрахователното обезщетение съобразно 

полицата - .............................. лева за единично събитие и ...................лева в агрегат. 

 Чл.47. В случай, че договорът бъде прекратен от която и да е от страните без спазване 

на договорения ред и случаи, както и при прекратяване на договора по чл.44, т.3, изправната 

страна има право да търси по общия ред обезщетение за реално претърпените вреди и 

пропуснати ползи, произтичащи от преждевременното прекратяване на договора. 

 Чл.48. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати в съответния срок, посочен в протокола по 

чл.45, ал.5 от този раздел, цялото или част от обезщетението, предвидено в този протокол за 

издължаване към съответната дата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи полагащото му се 

към момента обезщетение по двустранния протокол, респективно съответната неиздължена 

част от него, чрез последователно прилагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на следните възможности:       

1.получаване на съответните обезщетения по застрахователната полица; 

 2.усвояване на съответната сума /остатъка от обезщетението/ от гаранцията за 

изпълнение на договора; 

 3.прихващане на евентуалния краен остатък от обезщетението със следващи текущи 

месечни суми по договора.            

 Чл.49. При прекратяване на договора гаранцията за неговото изпълнение, респективно 

неизползваната по реда на предходния член част от нея, се връща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от седем работни дни след прекратяването, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

не дължи лихви за срока, през който средствата по гаранцията законно и на договорно 

основание са престояли при него, но дължи законната лихва при забавено връщане на сумата.  

 

 VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл.50. Обектите се поемат под охрана с двустранни протоколи. В тях се посочват 

сградите, съоръженията и пр., които ще бъдат охранявани и които съставляват съответния 

обект по смисъла на чл.1. Протоколите се подписват от оправомощени представители на двете 

страни. 

 Чл.51. Всички изменения и допълнения на този договор са задължителни за страните 

само ако са направени в писмена форма и са подписани от тях и влизат в сила от деня на 

тяхното подписване, освен ако е договорено друго. 

 Чл.52. /1/ Писмените документи, свързани с настоящия договор може да бъдат валидно 

предавани по пощата, чрез факс или на ръка. До получаването им съответните обстоятелства, 

упоменати в тях, се считат за ненастъпили по отношение на страната, която трябва да ги 

получи. 

 /2/ Ако някоя от страните не е уведомила другата за промяна в адреса или факса й, 

писмените документи, изпратени на последния й адрес или факса, за който тя надлежно е 

уведомила другата страна, се считат за редовно връчени. 

 Чл.53. Възникналите спорове между страните се решават чрез спогодба, а когато това е 

невъзможно  - по установения от закона съдебен ред. 

 Чл.54. За всички въпроси, неуредени в този договор, се прилагат разпоредбите на 

българските закони. 

 

Неразделна част от този договор са: 

1. Правилник за организацията на охраната, сигурността и пропускателния режим 

на територията на УМБАЛ „Александровска” ЕАД. 

2. Двустранни протоколи за поемане на обектите под охрана. 

3. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Лицензия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на частна охранителна дейност. 

 

 



Настоящият договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните и влиза в сила от 12:00 часа  на 24.02.2015 г. 

  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..............................   ИЗПЪЛНИТЕЛ:............................. 

Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:........................ 

С.ГЕОРГИЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 47,  ал. 9  от ЗОП 

 

Подписаните:  

 

1. ................................................................................................................., 

                                                           ( име, презиме, фамилия) 

 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................. ..............., на ....................... ........г., 
 

на длъжност ...... .....................................................................................................................  

                                                         (посочете длъжността) 

  

2.................................................................................................................., 

                                                           ( име, презиме, фамилия) 

 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................. ..............., на ....................... ........г., 
 

на длъжност ....... .......................................................................................................................  

                                                             (посочете длъжността) 

 

3. ......................................, 

 

 

На участника „.........................................................................................................”: 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„…………….............................................................................................................…………..”,  

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

I. Представляваният от мен участник .................................................................................: 

       (посочете участника) 

1. Не е обявен в несъстоятелност; 

2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

3. 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 и 

няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен;  

4. Не е в открито производство по несъстоятелност; 

5. Не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон, а в случай че кандидатът или 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 кандидатът или 

участникът е преустановил дейността си;  

6. Не е виновен за изпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 

включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в 

поръчки по чл. 3, ал. 2 и няма влязло в сила съдебно решение;  

7. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи 

чужденци през последните до 5 години; 



8. Няма сключен договор с лице по чл.21 и чл.22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

 

II. Аз лично: 

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

а)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

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

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

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

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

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

2.  Не съм  лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, свързана 

с предмета на поръчката, съгласно законодателството на моята и на която и да е друга 

държава; 

3.  Не съм осъден с влязла в сила присъда 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; 

4.  Не съм 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;  

5.  Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. 

 Информацията за посочените обстоятелства в т. т. ......................се съдържа в следните 

публичните регистри ............................................................../когато е приложимо/ 

 

Компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която съм установен - 

........................................., издал информацията за посочените обстоятелства в т. т. .......... е 

......................................................./когато е приложимо/ 

 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя 

в седемдневен срок от настъпването им. 

 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК. 

 

 .......................................... г. Декларатори: 

 ......................................  1.   ..............................................  
(дата на подписване) (подпис и печат) 

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

 (подпис и печат) 

                                                                                   3.  

 



 

Декларацията се подписва от лицата, съобразно изискванията на чл.47, ал.4 от ЗОП. 

Когато декларацията се подписва от чуждестранно лице, следва да бъде на неговия език и в 

официален превод на български. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за 

всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК  

ПО ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗОП 

 

 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................. ..............., на ....................... ........г., 
 

 На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„…….....................................................................................................................……………….” 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

Представляваният от мен участник  не е свързано лице или свързано предприятие с друг 

участник в горепосочената процедура по възлагане на обществена поръчка. 

 

 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК. 

 

Задължавам   се   да   уведомя   възложителя   за   всички   настъпили   промени  в 

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

 

 

 

 

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

 ......................................  1.   ..............................................  
(дата на подписване) (подпис и печат) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 3, т. 8 от  

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици 

 

 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................. ..............., на ....................... ........г., 
 

 На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„…….....................................................................................................................……………….” 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

1. Представляваното от мен дружество не е  регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

2. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим. 

 

 
 

 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК. 
 

 

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

 ......................................  1.   ..............................................  
(дата на подписване) (подпис и печат) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за участието или неучастието на подизпълнители 

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 

 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................. ..............., на ....................... ........г., 
 

На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„…….....................................................................................................................……………….” 
 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Представляваният от мен участник  

1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва 

подизпълнители /ненужното се зачертава/; 

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................, 
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), 

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата; 

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: 

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

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от 

общата стойност на поръчката. 

 

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

неверни данни. 

 
 

 

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

 ......................................  1.   ..............................................  
(дата на подписване) (подпис и печат) 
 

 

 

Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................. ..............., на ....................... ........г., 
 

На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на …………………………………………..………………………………………………… ,  
(наименование на юридическото лице, което представлявате) 

 

регистрирано съгласно законодателството на ................................................,  данни по 

регистрация: ................................................................................................................................... 
(ЕИК/Булстат или друга идентификация съобразно приложимото законодателство; седалище и адрес на 

управление) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. От името на представляваното от мен дружество, изразявам съгласието да участваме 

като подизпълнител на ................................................. 
(посочете участника, на който сте подизпълнител) 

при изпълнение на обществената  поръчка с предмет: „..........................................................”. 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

........................................................................................................................................................ 
 (избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като 

подизпълнител) 

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че 

заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, 

нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим 

самостоятелна оферта. 

4. Представям декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 9 от ЗОП /по 

образец/. 

 
 

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

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

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

неверни данни. 

 
 

 

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

 ......................................  1.   ..............................................  
(дата на подписване) (подпис и печат) 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА  

 

 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................. ..............., на ....................... ........г., 
 

На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„…….....................................................................................................................……………….” 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

Срокът на валидност на представената оферта е ….. / словом ................................../ 

календарни дни,  считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите  

 

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

 ......................................  1.   ..............................................  
(дата на подписване) (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки  

за приемане на условията в проекта на договора 

 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от ................. ..............., на ....................... ........г., 
 

На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„…….....................................................................................................................……………….” 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам без възражения 

условията в него. 

 

 

 

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

 ......................................  1.   ..............................................  
(дата на подписване) (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП 

 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................. ..............., на ....................... ........г., 
 

На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„…….....................................................................................................................……………….” 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
През последните три години представлявания от мен  е изпълнил следните  услуги, еднакви 

или сходни с предмета на поръчката: 
  

№ Предмет на 

договора 

Възложител, 

адрес и телефон 

Стойност на 

договора с 

ДДС 

Период на 

изпълнение на 

договора 

/начална и 

крайна дата на 

договора/ 

Приложено 

доказателство 

за извършена 

услуга,   

изх. номер и 

дата или чрез 

посочване на 

публичен 

регистър, в 

който е 

публикувана 

информация за 

услугата 

      

      

      

 

 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК. 

 

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

 ......................................  1.   ..............................................  
(дата на подписване) (подпис и печат) 

 

 

 

 


