
 

 

ПОКАНА  

за участие в конкурс по оферти с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена 

охрана,  поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи за сигурност 

на административната сградата на „Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД.  

 

 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД не е Възложител по смисъла на ЗОП. 
 

Настоящата процедура се провежда в съответствие с Политиката за  доставка на стоки, 
изпълнение на услуги и строителство в „Български Енергиен Холдинг” ЕАД. 

 
 

1. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА. 

 
1. Предметът на настоящата процедура е осигуряване на денонощна въоръжена охрана,  

поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи  за сигурност на 

административната сградата на „Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД. 

2. Пълният обем от дейности по настоящата процедура, както и описанието на обекта са 

подробно описани в Техническо задание – Приложение № 10 от настоящата покана. 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 

 
2.1 Всеки участник при подаване на офертата си представя декларация (Приложение № 4) 
за следните обстоятелства: 

 

2.1.1 Не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закон за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и/или  с член/членовете на Съвета на директорите 

на  БЕХ ЕАД .  

2.1.2 Не е сключил договор с лице по чл. 68  или 69 от Закон за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество  . 

2.1.3 Не е лишен/а от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

2.1.4 Не е осъждан/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, 

чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 

352 – 353е от Наказателния кодекс.  

 



 

 

 

2.1.5 Не е обявен  в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си.  

2.1.6 Няма парични задължения към държавата по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентните 

органи, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на 

задължението. 

 

Доказване на изискванията по 2.1. 

Обстоятелствата по точки от 2.1.1 до 2.1.6 се удостоверяват с декларация 

(Приложение № 4), а при подписване на договора – с участника, определен за 

изпълнител - последният следва да представи документи от съответните 

компетентни органи, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по точки от 

2.1.5 до 2.1.6. 
 

3. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО 

СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ 

3.1. Икономическо и финансово състояние: 

 
3.1.1 Участникът следва да притежава валидна застрахователна полица за застраховка 

“Обща гражданска отговорност” спрямо трети лица при извършване на 

професионалната си дейност. 

 

Доказване на изискването по 3.1.1.: 
Обстоятелството се удостоверява с копие от застраховката, а при подписване на 
договора с участника, определен за изпълнител - последният следва да представи на 
Възложителя валидна застрахователна полица за “Обща гражданска отговорност” 
спрямо трети лица при извършване на професионалната си дейност. 

 

3.2. Технически възможности и/или квалификация и други: 

 

3.2.1. За последните 3 (три) години, считано до крайната дата за подаване на офертите, 

участникът да има изпълнени минимум 10 (десет) услуги с идентичен и/или сходен предмет, 

като най-малко 2 (два) от тях са и за поддръжка и абонаментно обслужване на техническите 

системи за сигурност. 

 

Забележка: За сходен предмет, Възложителят ще счита:  

1. Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана или 

2. Осигуряване на денонощна въоръжена охрана или 

3. Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана, поддръжка и абонаментно 

обслужване на техническите системи за сигурност или 

4. Осигуряване на денонощна въоръжена охрана, поддръжка и абонаментно 
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обслужване на техническите системи за сигурност. 

 

Под „изпълнени” услуги следва да се разбира такива услуги, които независимо от датата на 

възлагането им, са приключили в посочения по-горе период, с посочване на: предмет; 

възложител (получател); стойност; начална и крайна дата на всеки договор; качество, в 

което е изпълняван договора (в качеството на изпълнител, участник в обединение или 

подизпълнител). 

 

Обстоятелството се доказва със: 

-  Списък на изпълнените услуги, съгласно приложен образец (Приложение № 6) 

придружен с препоръки/удостоверения/данни в публичен регистър, доказващи добро 

изпълнение; 

3.2.2.  Валиден лиценз и/или удостоверение за извършване на частна охранителна дейност, 

издаден по реда на Закона за частна охранителна дейност в сила от 31.03.2018 г. и съгласно 

подзаконовите нормативни актове..  

Обстоятелството се доказва с копие от лиценза. 

 

3.2.3. Валиден лиценз за собствена радиочестота за извършване на охранителна дейност 

издаден от Комисията за регулиране на съобщенията.  

Обстоятелството се доказва с копие от лиценза. 

 

3.2.4. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване и технически системи за 

сигурност (специалните технически средства за комуникация и незабавна връзка с МВР и 

Възложителя, средствата за сигнализация, средствата за самозащита, въоръженост, 

униформено облекло, отличителни знаци, транспорт, и всички други средства и способи, 

които ще бъдат необходими за изпълнение на поръчката).  

Обстоятелството се доказва с декларация в свободен текст. 

 

3.2.5. Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството ISO 

9001:2015 или еквивалентен.  

Обстоятелството се доказва с копие от сертификата. 

 

3.2.6.7 Участникът трябва да има въведена система за управление на здравето и 

безопасността при работа съгласно международен стандарт BS OHSAS 18001:2007 или 

еквивалентен.  

Обстоятелството се доказва с копие от сертификата. 

 

3.2.7. Участникът трябва да притежава въведена система за управление сигурността на 

информацията ISO/IEC 27001:2005 или еквивалентен.  

Обстоятелството се доказва с копие от сертификата. 

 

3.2.8. Служителите на участника следва да са преминали обучение по ЗЧОД и да са 

тествани за физическа пригодност.  

Обстоятелството се доказва с декларация в свободен текст. 

 



3.2.9. Участникът трябва да притежава валидна към датата на подаване на офертата си 

застраховка “Гражданска отговорност” за носене и употреба на огнестрелно оръжие, 

съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗОБВВПИ.  

Обстоятелството се доказва с копие от застраховката. 

 

3.2.10. Участникът трябва да притежава валидна към датата на подаване на офертата си 

задължителна застраховка “Трудова злополука” на работниците и служителите си. 

Обстоятелството се доказва с копие от застраховката. 

 

3.2.11. Участникът трябва да притежава валидно към датата на подаване на офертата си 

разрешение за придобиване и съхраняване на огнестрелно оръжие и боеприпаси, 

необходими за извършване на охранителната дейност.  

Обстоятелството се доказва с копие от разрешението.  

 

3.2.12. Участникът, определен за изпълнител, трябва да осигури за служителите си, чрез 

които ще осъществява охраната на обекта валидно разрешение за носене, употреба и 

съхраняване на огнестрелно оръжие и боеприпаси в съответствие с действащите 

нормативни правила за това. 

Обстоятелството се доказва с декларация в свободен текст. 

  

3.2.13. Участникът следва да представи списък с охранителите и ръководни служители, 

които пряко ще участват в извършването на дейностите по поръчката, придружен от 

разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия съгласно чл.6 ал. 2 от Закона за 

частната охранителна дейност.  

 

3.2.14. Участникът следва да представи декларация, че ще снабди за собствена сметка 

наетите от него охранители с лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак 

и униформено облекло, лични предпазни и защитни средства.  

Обстоятелството се доказва с декларация в свободен текст. 

 
3.2.15. Участникът трябва да представи с офертата си План за организацията на физическата 
охрана на обекта, съгласно заложените изисквания в т. 1.7 от Техническото задание – 
Приложение №10. 

 

3.3. Други условия за изпълнение на поръчката: 

 
3.3.1 Изпълнителят на поръчката трябва да гарантира конфиденциалност (включително 

защита на личните данни) и да не разкрива пред трети лица информация, станала му 

известна по време и по повод сключването и изпълнението на договора. 

3.3.2 Заплащането се извършва периодично по банков път, до 15 /петнадесет/ дни, всеки 

месец, след издаване на фактура от страна на изпълнителя, при условията на проекта на 

договор. 

3.3.3 Предложените цени трябва да бъдат в български лева, без ДДС, като в цената следва 

да са включени всички разходи за изпълнение на предмета на настоящата поръчка. 

 



4. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

4.1. Общи правила за провеждане на конкурса 

 

4.1.1 За провеждане на конкурса Възложителят назначава комисия, като определя нейния 

състав и резервни членове. 

4.1.2 Комисията започва работа след изтичане на крайния срок за подаване оферти и след 

получаване на представените оферти. 

4.1.3 Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и ги проверява за 

съответствие с изискванията на Възложителя, предлага класиране на участниците и 

сключване на договор с класирания на първо място участник 

5. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ 

 
5.1 Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий „най-

ниска цена”, изчислена на база цената за един охранител за месец, умножено по броя 

охранители и цена за поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи за 

сигурност. 

5.2 Когато ценовото предложение на участник е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото 

образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

5.2.1 Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника 

може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и 

участникът да бъде отстранен, когато представените доказателства не са достатъчни, за да 

обосноват предложената цена. 

5.2.2 Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в 

останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната 

среда, осигурителното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право. 

При еднаква цена, предложена от двама или повече участници, комисията провежда жребий 

за определяне на Изпълнител между участниците с еднакви оценки. 

 

6. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 
6.1 Възложителят сключва договор за възлагане на поръчката (при съобразяване с 

приложения към настоящата покана образец) с участника, определен за изпълнител. 

6.2 Участникът, определен за изпълнител, трябва да отговаря на изискванията по 

документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на поръчка. 



6.3 При подписване на договора за възлагане на поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи посочените в раздел 2 от настоящата покана изискуеми 

документи. 

6.4 Възложителят не сключва договор за възлагане на поръчка, ако участникът, определен 

за изпълнител, не представи някой от изискуемите документи. В този случай възложителят 

сключва договор с класирания на второ място участник, ако същият отговаря на условията 

определени в Договора и настоящата покана или прекратява процедурата. 

 

7. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

7.1. Общи указания. Изисквания към офертите. 

 
7.1.1. Оглед на сградата се извършва до петия ден от публикуването на обявата (денят на 

публикуване не се брои). Желаещите да участват в конкурса по оферти следва да извършат 

оглед на административната сграда на „Български Енергиен Холдинг” (БЕХ), находяща се 

на адрес: гр. София - 1000, Район „Оборище”, ул. „Веслец” № 16 в интервала между 14:00 -

17:00 часа, след съгласуване с отдел „Сигурност“ на телефон 02/9263894 или 02/9263841.  

Огледът се удостоверява с декларация по образец – Приложение № 12 от Поканата и е 

съставна част на офертата. Няма да бъдат разглеждани оферти без предварително извършен 

оглед. 

7.1.2. Участник в настоящия конкурс може да бъде всяко българско и/или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, което отговаря на предварително обявените условия. 

7.1.3. Всеки от Участниците в конкурса се представлява от лицето, което го представлява 

по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.  

7.1.4. Възложителят отстранява от участие в конкурса Участник, за когото са налице 

обстоятелствата, посочени в Декларацията за липса на обстоятелства – Приложение № 4 

към поканата. 

7.1.5. Всеки участник в конкурса има право да представи само една оферта. 

7.1.6. Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 17:00 часа на десетия работен 

ден от публикуване на Поканата за участие на сайта на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 

(денят на публикуване не се брои). 

7.1.7 Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по поканата за участие 

до 14:00 часа на петия работен ден след публикуване на Поканата (денят на публикуване не 

се брои). Всички въпроси следва да се изпращат по електронната поща на адрес: 

sigurnost@bgenh.com, факс: 02/9250401 или адрес: София 1000, ул. “Веслец” № 16. 

7.1.8. Възложителят публикува на своята интернет страница www.bgenh.com разясненията 

до 17:30 ч. на третия работен ден след запитването, но не по-късно от осмия работен ден 

след публикуване на Поканата за участие. 

7.1.9. Всички разходи, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на 

участника. Участниците не могат да имат претенции за направените от тях разходи, 
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независимо от изхода на процедурата. В случай че участникът изпраща офертата чрез поща, 

разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да 

обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес в срока, определен за 

подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, 

определен от него.  

 

7.2. Указания за подготовка на офертата 

 
7.2.1 Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да 

бъдат оформени по приложените в Поканата за участие в конкурс по оферти образци. 

Условията в образците от документацията за участие са задължителни за Участниците и не 

могат да бъдат променяни от тях. 

7.2.2 Срокът на валидност на офертите е минимум 120 (сто и двадесет) дни, считано от 

крайния срок на подаване на офертите, като участникът ще бъде обвързан с предложенията 

в своята оферта до сключването на договор. 

7.2.3. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от участника 

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

обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: "Оферта" и да бъдат посочени 

наименование на поръчката, име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, 

електронна поща. 

 

7.2.4. Всяка оферта трябва да съдържа:  

1. Административни сведения за участника  

2. Оферта съгласно приложен образец (оригинал).  

3. Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно приложен образец 

(оригинал). 



 4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) 

съгласно чл. 23 от Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел , когато участникът е юридическо лице или едноличен 

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

лице (заверени от участника копия). 

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закон за търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел , участниците – юридически 

лица или еднолични търговци представят и удостоверение за актуално състояние, 

издадено през последните 6 месеца преди датата за подаване на офертата. 

Чуждестранните юридически лица представят в официален превод на български 

език съответните еквивалентни документи на съдебен или административен 

орган в държавата, в която са установени. 

Участниците, регистрирани по Закон за търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел , посочват само ЕИК и не представят 

изискваните документи, в случай че са заявили и представили за обявяване 

годишния финансов отчет за съответните години в Търговския регистър, 

съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството. 

Участниците – чуждестранни лица, представят заверени копия от баланса и 

отчета за приходите и разходите като съставна част от годишния финансов 

отчет, когато публикуването им се изисква от законодателството на 

държавата, в която са установени. 

5. Декларация за липса на обстоятелства, съгласно приложения към поканата 

образец (оригинал). 

6. Декларация за конфиденциалност, съгласно приложения към поканата образец 

(оригинал). 



7. - Списък на услугите, сходни с предмета на поръчка (под сходен предмет следва 

да се разбира осигуряване на денонощна невъоръжена охрана или осигуряване на 

денонощна въоръжена охрана, или осигуряване на денонощна невъоръжена 

охрана, поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи за 

сигурност, или осигуряване на денонощна въоръжена охрана, поддръжка и 

абонаментно обслужване на техническите системи за сигурност.), изпълнени през 

последните три години, считано до крайния срок за подаване на оферти, в 

зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, 

с посочени: предмет; възложител (получател); стойност; начална и крайна дата на 

всеки договор; качество, в което е изпълняван договора (в качеството на 

изпълнител, участник в обединение или подизпълнител) – по образец.  

 - Препоръки/удостоверения/данни в публичен регистър, доказващи добро 

изпълнение на услугите, включени в предходната точка. 

8.  Валиден лиценз или удостоверение за извършване на частна охранителна 

дейност, издаден по реда на Закона за частна охранителна дейност в сила от 

31.03.2018 г. и съгласно подзаконовите нормативни актове. 

9. Заверено копие от валиден лиценз за собствена радиочестота за извършване на 

охранителна дейност издаден от Комисията за регулиране на съобщенията.  

10.  Декларация, че участникът разполага с техническо оборудване и технически 

системи за сигурност (специалните технически средства за комуникация и 

незабавна връзка с МВР и Възложителя, средствата за сигнализация, средствата 

за самозащита, въоръженост, униформено облекло, отличителни знаци, 

транспорт, и всички други средства и способи, които ще бъдат използвани от 

участника при изпълнение на поръчката) – свободен текст 

11. Заверено копие от Сертификат за въведена система за управление на качеството 

ISO 9001:2015 или еквивалентен, валиден към датата на подаване на документите. 

12. Заверено копие от Сертификат за въведена система за управление на здравето и 

безопасността при работа съгласно международен стандарт BS OHSAS 

18001:2007 или еквивалентен. 

13. Заверено копие от Сертификат за въведена система за управление сигурността на 

информацията ISO/IEC 27001:2005 или еквивалентен с обхват сходен или 

идентичен с този на настоящата поръчка. 

14. Списък с охранителите и ръководни служители, които пряко ще участват в извършването 

на дейностите по поръчката, придружен от разрешение за носене и употреба на 

огнестрелни оръжия съгласно чл.6 ал. 2 от Закона за частната охранителна дейност. 

15.  Декларация, че служителите на участника са преминали обучение по ЗЧОД и да 

са тествани за физическа пригодност – свободен текст. 



16.  Заверено копие от валидна към датата на подаване на офертата  задължителна 

застраховка “Трудова злополука” на работниците и служителите на участника. 

 

17. Заверено копие от валидна към датата на подаване на офертата си застраховка 

“Гражданска отговорност” за носене и употреба на огнестрелно оръжие, съгласно 

чл. 94, ал. 2 от ЗОБВВПИ.  

 

18. Заверено копие от валидно към датата на подаване на офертата си разрешение за 

придобиване и съхраняване на огнестрелно оръжие и боеприпаси, необходими за 

извършване на охранителната дейност.  

19. Заверено копие от валидна застрахователна полица за застраховка “Обща 

гражданска отговорност” спрямо трети лица при извършване на професионална 

дейност  

 

Забележка:  

При подписване на договора с участника, определен за изпълнител - последният 

следва да представи на Възложителя валидна застрахователна полица за 

“Обща гражданска отговорност” спрямо трети лица при извършване на 

професионална дейност. 

20. Декларация, че участникът, определен за изпълнител ще осигури за служителите 

си, чрез които ще осъществява охраната на обекта, валидно разрешение за носене, 

употреба и съхраняване на огнестрелно оръжие и боеприпаси в съответствие с 

действащите нормативни правила за това - свободен текст. 

21. Списък с охранителите и ръководни служители, които пряко ще участват в 

извършването на дейностите по поръчката, придружен от  разрешение за носене и 

употреба на огнестрелни оръжия. 

22. Декларация, че участникът, избран за изпълнител, ще снабди за собствена сметка 

наетите от него охранители с лична идентификационна карта със снимка, 

отличителен знак и униформено облекло, лични предпазни и защитни средства - 

свободен текст. 

23. Техническо предложение съгласно приложен образец (оригинал) и 

приложенията към него, вписани в образеца. 

24. Проектоплан за организацията на физическата охрана на обекта, съгласно 

заложените изисквания в поканата 

25. Ценова оферта с приложена спецификация за труд и резервни елементи за 

техническите системи за сигурност 

26. Декларация за оглед на обекта 

 



Ценовата оферта (попълнена по образец – Приложение №8) на участника се представя в 

отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”.  

7.2.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът 

на получаването. 

7.2.6. Не се допуска до участие оферта, която: 

- е постъпила в незапечатан и/или в прозрачен плик; 

- е постъпила с нарушена цялост; 

- е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване на оферти 

- върху плика не е посочено името на участника и предмета на поръчката 

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на 

законовите изисквания и изискванията, посочени в тази покана. 

7.2.6. До изтичането на срока за подаване на оферти всеки участник в конкурса може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

7.2.7. От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници: 

- чиято оферта е непълна или не отговаря на предварително поставените условия в тази 

покана; 

- не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящата покана или 

представеният документ не съответства на изискванията; 

- за когото е налице някое от обстоятелствата по т. 7.1.4. от настоящата покана. 

- чиято оферта не отговаря на изискванията на действащото законодателство. 

 

Не се допуска вариантност на офертите. 

Забележки: 

1. Когато участник в конкурса е чуждестранно физическо или юридическо лице, 

офертата се подава на български език, документа по т. 7.2.4.4 се представя в официален 

превод на български език, а останалите документи, които са на чужд език се представят в 

превод на български език. 

2. Документите, съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и 

представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. В случай че офертата не е 

подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му 

регистрация, следва да се представи пълномощно на лицето, което представлява участника 

в процедурата, което да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител) 

и от което да е видно, че упълномощеното лицето има права да подписва офертата и да 

представлява участника. 

8. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ. 

8.1. Срок за изпълнение – 12 (дванадесет) месеца, считано от 01.02.2019 г.  



8.2 В едномесечен срок преди изтичане на срока на договора страните могат да подновят 

действието му при същите условия за нов период от дванадесет месеца, като  съгласието им 

се обективира в допълнително споразумение. 

8.3. Място за изпълнение: Административната сграда на „Български Енергиен Холдинг” 

ЕАД, София - 1000, Район „Оборище”, ул. "Веслец" № 16 . 

9. ГАРАНЦИИ 

 

9.1. При подписване на договор Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на 

договора в размер на сума, равняваща се на 3 % (три процента) от общата стойност на 

договора за една година под една от следните форми: 

- парична сума за внесен паричен депозит по банковата сметка на „Български Енергиен 

Холдинг“ ЕАД: 

BIC: UNCRBGSF 

IBAN: BG96UNCR76301003466519 

Банка: УниКредит Булбанк АД, като в нареждането за плащане задължително следва да 

бъде записано: “Гаранция за изпълнение на договор с предмет: „Осигуряване на денонощна 

въоръжена физическа охрана и пропускателен режим на офис сградата на „Български 

Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД”. 

- банкова гаранция в оригинал със срок на валидност минимум 30 дни след изтичане на  

срока на договора, изготвена съгласно приложения в документацията образец. 

10. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА 

 

10.1. Възложителят прекратява конкурса, когато: 

- не са подадени оферти; 

- всички оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия; 

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, които той може да осигури; 

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна на обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за 

изпълнение на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл на предвиди; 

- установи нарушения при стартирането и провеждането на процедурата, които не 

могат да бъдат отстранени. 

10.2. Възложителят обявява прекратяването на конкурса на официалната си интернет 

страница. 
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Приложение № 1 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

за участие в конкурс по оферти с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена 

охрана, поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи  за 

сигурност  на административната сградата на „Български Енергиен Холдинг” 

(БЕХ) ЕАД  

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

 

Настоящата оферта е подадена от  

 

 

наименование на участника 

  

  

с адрес на управление:  

ЕИК  

  

банкова сметка IBAN  

банков код  

обслужваща банка  

и подписана от:  

трите имена  

в качеството му на:  

длъжност 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

1. Адрес 

 

код, град, община, квартал, улица, бл., ап. 

2. Телефон  

3. Факс  

4. e-mail  

5. интернет адрес  

6. Лице за контакт  

 

 

 

 

Дата: .................................    Подпис и печат: ....................................... 
 
 
 

 
 

  



 

 

Приложение № 2 

Образец  

ДО 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 

гр. София 1000 

ул. Веслец № 16 

 

О Ф Е Р Т А 

за участие в конкурс по оферти с предмет: 

„Осигуряване на денонощна въоръжена охрана, поддръжка и абонаментно 

обслужване на техническите системи  за сигурност  на административната сградата 

на „Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД  .” 

 

От   ...........................................................................................................................,  

                                         (наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: ..........................................................................,  

                                                                                             (улица, град, община) 

..................................................................................................................................,  

представлявано от ............... ................................................................................., 

                                                           (име/длъжност) 

телефон, факс, email, лице за контакти ................................................................ 

..................................................................................................................................., 

адрес за съобщения .............................................................................................., 

ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,   

 

           Разплащателна сметка:                                       

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

IBAN: ........ ..................;                     

банка:.............................................;                    

град/клон/офис:.............................. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

След като се запознахме с документацията за участие в обявения от Вас конкурс по 

оферти с горепосочения предмет, с настоящото Ви представяме нашата оферта, както 

следва: 

Предлаганото от нас техническо предложение за цялостното изпълнение е 

неразделна част от офертата.  

Предлаганото от нас ценово предложение за цялостното изпълнение на поръчката е 

представено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”.  



 

 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор – приложение към 

поканата за участие в процедурата. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим 

договора изцяло в съответствие с проекта, в установения срок. 

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

В случай че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви 

представим: 

1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на сумата, посочена в Поканата за 

участие конкурс по оферти в една от следните форми: 

- парична сума внесена по банковата сметка на „Български Енергиен Холдинг“ 

ЕАД: 

Банка: Уникредит Булбанк АД – Клон: пл. Св. Неделя 7 

BIC: UNCRBGSF 

IBAN: BG96UNCR76301003466519 

В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: “Гаранция за 

изпълнение по договор с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена 

охрана, поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи  за 

сигурност  на административната сградата на „Български Енергиен Холдинг” 

(БЕХ) ЕАД ” 

- банкова гаранция със срок на валидност, 30 (тридесет) дни след изтичане срока 

за изпълнение на договора. 

2. Посочените в поканата документи, удостоверяващи компетентността на експертния 

състав на участника. 

Декларираме, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител на поръчката, ще 

поддържаме целия срок на изпълнение на договора валидни: 

• Застраховка “Обща гражданска отговорност” спрямо трети лица 

• Застраховка “Гражданска отговорност” за носене и употреба на огнестрелно 

оръжие, съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗОБВВПИ 

• Застраховка “Трудова злополука” на работниците и служителите си, 

До подписването на договор тази оферта, заедно с Вашата писмена покана за 

възлагане на договор, ще формират обвързващо споразумение помежду ни. 

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите съгласно 

приложения списък. 

Дата: .................       Подпис и печат: .......................................                 

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

                                                                   (име и фамилия) 

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

                                                        (длъжност на представляващия участника) 



 

 

  



 

 

Приложение № 3 

Образец  

 

Списък на документите, съдържащи се в офертата: 

 

№ Съдържание 

Вид и к-во на 

документите 

(оригинал или 

заверено копие; 

бр.) 

1. 
Посочват се документите, съдържащи се в оферата, 

съгласно указанията дадени в т. 7.2.4 от поканата за 

участие, съобразно тяхната поредност. 

 

2.   

... 
 

 

...   

...   

Плик „Предлагана цена” 

1. Ценово предложение.  

 

  Дата:.................            Подпис и печат: ................................ 

                                                                             

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

                                                                                  (име и фамилия) 

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

                                                                          (длъжност на представляващия участника) 

  



 

 

Приложение № 4 
Образец 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за липса на обстоятелствата по т. 2.1.1. до 2.1.6. от поканата 

 

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 

____________________________, в качеството ми на _________________________ 

(посочва се заеманата  длъжност) на ____________________________ (посочва се 

фирмата на участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК ____________________, със седалище и 

адрес на управление: 

___________________________________________________________________________, 

участник в конкурс по оферти с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена 

охрана, поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи  за сигурност  

на административната сградата на „Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД.”  

 

Д Е К Л А Р И Р А М1, ЧЕ: 

1. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

 

2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за престъпление по  чл. 

108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 

307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.  

 

2. Представляваното от мен дружество: 

а) не е обявено в несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

в) не е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон или е  

преустановило дейността си ; 

 

г) няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 

2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 

                                                           
1 Когато участниците са юридически лица, изискването по т. 1 и т. 2 се прилагат, както следва: 

1. при събирателно дружество – всеки съдружник, освен ако в дружествения договор не е предвидено 

управлението и представителството да се осъществяват от друго лице; 

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност – управителите; 

4. при еднолично дружество с ограничена отговорност – управителя, едноличен собственик на капитала, ако 

той управлява и представлява дружеството лично; 

5. при акционерно дружество – изпълнителните членове на УС, СД – овластени да представляват 

дружеството, или всички членове на УС, СД – ако няма овластени членове; 

6. при командитно дружество с акции – изпълнителните членове на СД; 

7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника. 

Обстоятелствата по т.4 и по т.5 се декларират от членовете на управителните и контролните органи на ЮЛ, 

включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и търговските пълномощници. 



 

 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, 

или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

д) няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

 

4. Не съм свързано лице2 по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителната разпоредба на   Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД и/или  с член/членовете на Съвета на директорите на  

БЕХ ЕАД; 

 

5. За мен лично и представляваното от мен юридическо лице не са налице обстоятелствата 

по чл. 68 или 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество  . 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 [дата]     ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

 

  

                                                           
2 "Cвързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по 

права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора 

степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, 

се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата 

безпристрастност и обективност. 



 

 

Приложение № 5 
Образец 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за конфиденциалност 

 

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 

____________________________, в качеството ми на _________________________ 

(посочва се заеманата длъжност) на ____________________________ (посочва се 

фирмата на участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК ____________________, със седалище и 

адрес на управление: 

___________________________________________________________________________,  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. Няма да използвам и оповестявам пред трети лица сведения и факти, станали ми 

известни при участие в конкурс по оферти с предмет: „Осигуряване на денонощна 

въоръжена охрана, поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи  за 

сигурност  на административната сградата на „Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) 

ЕАД.” 

2. Няма да злоупотребявам с доверието и да уронвам името на „Български Енергиен 

Холдинг” ЕАД. 

 

[дата]     ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

 



 

 

Приложение № 6 

 Образец 

Наименование: [наименование на участника/подизпълнителя], 

Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или 

друго качество] 

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], 

 

СПИСЪК 

 

на изпълнените услуги с идентичен и/или сходен предмет за участие в конкурс по 

оферти с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена охрана, поддръжка и 

абонаментно обслужване на техническите системи  за сигурност  на 

административната сградата на „Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД ” 

 

№ 
Предмет на 

договора 

Възложител 

/Получател 

[име; лице за 

контакт; адрес; 

телефон; e-mail] 

Стойност 

на 

договора, 

без ДДС 

Начална – 

крайна 

дата на 

договора 

В качеството 

на: 

[главен 

изпълнител; 

участник в 

обединение; 

подизпълнител] 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

     

 

 

     

 

Приложения: Препоръки/удостоверения за добро изпълнение. 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

[дата]     ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

  



 

 

Приложение № 7 
Образец 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

за участие в конкурс по оферти с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена 

охрана, поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи  за 

сигурност  на административната сградата на „Български Енергиен Холдинг” 

(БЕХ) ЕАД ” 

от 

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

[наименование на участника], 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], 

регистрирано в [......................…] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: 

[..........................................…],  

със седалище [........................................................................................................................…] и 

адрес на управление [........................................................................................................…], 

представлявано от ...........................................................................................[трите имена] в 

качеството на ...................................................................[длъжност, или друго качество] 

 След запознаване с поканата за участие и приложенията към нея предлагаме да 

изпълним поръчката съгласно техническото задание и поставените от Възложителя 

изисквания при следните условия: 

Техническото ни предложение за изпълнението на предмета на процедурата включва 

следното: 

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

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

Декларираме, че сме съгласни с условията, поставени от Възложителя и начина на 

плащане, посочен в поканата за участие. 

Приемаме условията в проекта на договор – приложение към поканата за участие в 

процедурата. 

В случай че бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в 

съответствие с проекта, в установения срок. 

Настоящата оферта е валидна 120 (сто и двадесет) дни, считано от крайния срок на 

подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас до сключването на договора. 

Приложения: План за организацията на физическата охрана на обекта 
………………………. 
 

[дата]     ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 



 

 

  



 

 

Приложение № 8 
Образец 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в конкурс по оферти с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена 

охрана, поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи  за 

сигурност  на административната сградата на „Български Енергиен Холдинг” 

(БЕХ) ЕАД.” 

от 

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

[наименование на участника], 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [.................…], 

регистрирано в [......................…] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: 

[..........................................…],  

със седалище [........................................................................................................................…] и 

адрес на управление [........................................................................................................…], 

представлявано от ...........................................................................................[трите имена] в 

качеството на ...................................................................[длъжност, или друго качество] 

 

След запознаване с поканата за участие и приложенията към нея предлагаме да изпълним 

поръчката съгласно техническото ни предложение и изискванията на възложителя по 

единична цена, формирана на база приложен към настоящото предложение образец, при 

следните условия: 

➢ Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от 

документацията за участие в процедурата. 

➢ Всички посочени цени са в лева без ДДС. 

➢ Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, в 

това число, но не само: заплати, режийни разходи, транспорт, персонал, наемане на 

заместващ персонал (включително и ако има такива към трети страни) организационни 

разходи, разходи за материал, техника, за разрешителни, удостоверения и/или лицензи, 

изисквани за изпълнение на такъв вид дейност (когато е приложимо), други разходи, които 

участват при формирането на цената на услугата, в това число всички нормативно 

определени разходи, съгласно данъчното, трудовото и социално-осигурителното 

законодателство, както и печалба и всички присъщи разходи за извършване на 

охранителната дейност. 

➢ Посочената цена включва цялостна поддръжка и абонаментно обслужване на 

техническите системи за сигурност в сградата на БЕХ ЕАД 

➢ В случай на несъответствие между цената за един охранител за месец иобщата цена 

за извършване на услугата за един месец, за валидна се приема общата цена. В случай на 

несъответствие между изписана цифром и словом цена, за валидна се приема посочената 

словом. 

 



 

 

Предлагаме цена за осъществяване на охрана за един охранител за месец в 

лева без ДДС, в размер на:  

Цифром: __________________ лева без ДДС 

Словом:________________________________________________________лева без 

ДДС 

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

Предлагаме цена за осъществяване на поддръжка и абонаментно обслужване 

на техническите системи за сигурност (без резервни части) за една година в лева без 

ДДС, в размер на:  

Цифром: __________________ лева без ДДС 

Словом:________________________________________________________лева без 

ДДС 

(посочва се цифром и словом стойността, без ДДС) 

 

Предлагаме обща цена за извършване на услугата, предмет на поръчката за 

една година3 в лева без ДДС, в размер на: 

Цифром: __________________ лева без ДДС 

Словом:________________________________________________________ лева без 

ДДС (посочва се цифром и словом стойността, без ДДС) 

Забележка: Цените се посочват до втория знак след десетичната запетая. 

Приложение: списък с резервните части с включени цени и цена за човекочас за 

ремонт на техническите системи за сигурност. 

 Настоящата оферта е валидна 120 (сто и двадесет) дни4 от крайния срок на подаване 

на офертите и ще остане обвързваща за нас до сключването на договора. 

[дата]      ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

 

                                                           
3 формира се на база цената за един охранител за месец, умножено по броя охранители и умножено по 12 

(дванадесет) месеца и цена за поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи  за 

сигурност  на административната сградата на БЕХ ЕАД 
4 Участникът може да предложи и по-дълъг срок. 



 

 

  



 

 

Образец за формиране на предложената цена5: 
 

№ Вид на разхода Лева 
1 Разходи за персонал  

1.1 Брутно трудово възнаграждение в т.ч  
 Основно трудово възнаграждение  
 Осреднен клас прослужено време КТ чл. 244, т.2, НСОРЗ чл. 12  
 Осреднено доплащане на нощен труд съгл. НСОРЗ чл. 8, чл. 140 и 261 

от КТ 
 

 Осреднено доплащане за извънреден труд съгл. чл. 7 и чл. 9 от НСОРЗ 
и чл. 262 от КТ 

 

 Осреднено доплащане за труд през официалните празници съгл. чл. 
264 от КТ 

 

1.2 Осигурителни вноски за сметка на работодателя в т.ч.  
 Осигуровки съгл. КСО за ДОО  
 Осигуровки съгл. КСО за ТЗПБ  
 Осигуровки съгл. КСО за ЗО  
 Осигуровки съгл. КСО за УПФ  

1.3 Други разходи  
 Топла храна и ободряващи напитки по чл. 140, ал. 3 от КТ  
 Осигуряване на санитарно-битово и медицинско обслужване по чл. 282 

от КТ 
 

 Първоначално обучение, поддържане и повишаване на 
професионалната квалификация по чл. 228а от КТ и чл. 50, ал.4  от 
ЗЧОД 

 

 Осигуряване на санитарно-битово и медицинско обслужване по чл. 282 
от КТ 

 

 Застраховка "Трудова злополука" по чл. 51 и чл. 52 от ЗЗБУТ  
 Работно и униформено облекло по чл. 296, ал. 1 и ал. 2 от КТ, чл.52, 

ал. 1, т. 5 от ЗЧОД 
 

 Помощни средства по чл. 60, ал. 1 от ЗЧОД  
 Оценяване състоянието и степента на сигурност на охраняваните 

обекти чл. 52, ал.1  от ЗЧОД 
 

2 Амортизации на ДМА и НДМА  
3 Разходи по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия, и Тарифа № 4 по Закона на държавните 
такси 

 

3.1 Застраховка "Гражданска отговорност" по чл. 94, ал. 2 от ЗОБВВПИ  
3.2 Разрешение за оръжие и боеприпаси по ЗОБВВПИ и Тарифа № 4  
3.3 Разходи за огнестрелни оръжия и боеприпаси  
4. Издаване на и поддържане на Лицензии и Сертификати, съгласно 

изискванията. 
 

5. Текуща издръжка ……% - непреки разходи (административни)  
6. Разходи за външни услуги (комуникации, пътни и 

командировъчни, наеми) 
 

7. Други ……  
8. …………  
9. Себестойност на един охранител без ДДС  
10 Печалба ….%  
11, Цена на един въоръжен охранител без ДДС  

 
В случай, че е налице несъответствие между предложените стойности в Приложение № 1 

към ценово предложение и заложени в нормативен/ни акт/ове изисквания за същите, 

участникът ще бъде отстранен от процедурата. 

                                                           
5 Забележка: Не се допуска до оценка в конкурса оферта на участник, предложил цена на някой от 

гореописаните компоненти равна на 0 (нула) лева. 



 

 

 
 
 

  



 

 

Приложение № 9 

Примерен Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор 

 

 

ДО 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 

гр. София 1000 

ул. Веслец № 16 

 

 

 Известени сме, че нашият Клиент,        (наименование и адрес на 

участника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение №  

 /  г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на  

  място в конкурс по оферти с предмет:        

   (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен 

за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената поръчка. 

 Също така сме информирани, че в съответствие с условията на конкурса при 

подписването на Договора за възлагането на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 

представи на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, банкова 

гаранция за изпълнение открита във Ваша полза поръчка, за сумата в размер на    

% (посочва се размера съгласно поканата за участие) от общата стойност на поръчката, а 

именно      (словом:        ) 

(посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира 

предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия. 

 Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес 

на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим 

всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на която не надвишава   (словом:  

    ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на 

гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено 

поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения. 

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде 

изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от 

обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено 

до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите 

на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след 



 

 

постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе 

адрес. 

 Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване. 

 Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на 

договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази 

дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е 

изпратено обратно или не. 

 Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е 

необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. 

 Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

  

                                                                               Подпис и печат,  

                                                                                      (БАНКА) 

 

Всичките текстове в образеца са примерни. Определеният за изпълнител, участник 

може да представи и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при 

условие, че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в 

гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен! 

  



 

 

Приложение № 10 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

 

Относно „Осигуряване на денонощна въоръжена охрана, поддръжка и абонаментно 

обслужване на техническите системи за сигурност на административната сградата 

на „Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД“  

 

Настоящото задание съдържа информация относно изискванията на Възложителя по 

отношение на услугата по предмета на  поръчка, както и по отношение на участниците, 

които ще подават оферти за изпълнение на обекта на поръчката, както следва: 

I. Относно услугата по предмета на поръчката: 

1.1. Участникът, определен за изпълнител, следва да осигурява денонощна 

въоръжена физическа охрана и осъществяване на контролно-пропускателния режим в 

офис сградата на БЕХ ЕАД и поддръжка и абонаментно обслужване на техническите 

системи за сигурност.  

1.2. Срокът за предоставяне на посочената услуга е 12 (дванадесет) месеца, считано 

от 01.02.2019 г.  

1.3. Охраната и пропускателния режим по т. 1.1. следва да се осъществяват, както 

следва: 

- Централен вход, разположен от към ул. “Веслец №16” - 24 часова въоръжена 

охрана, седем дни седмично и осъществяване на контролно-пропускателния режим в офис 

сградата в работно време;  

- Паркинг за служебни автомобили на дружеството, намиращ се по улицата пред 

сградата на ул. “ Веслец ”, през работно време; 

- Подземен гараж в офис сградата на БЕХ ЕАД за служебни автомобили. Входът се 

намира от към ул. “ Веслец ”- 24 часова въоръжена охрана, седем дни седмично;  

- Видеонаблюдение на периметъра в и около офис сградата на БЕХ ЕАД. 

1.4. Изисквания относно организацията на охраната на обекта: 

- Денонощна въоръжена охрана; 

- Брой постове - 1 (един): денонощен стационарно-подвижен  

- Брой охранители: 5 (пет) - дневна смяна 2 (двама) командир и охранител,  нощна 1 

(един) (при отсъствие на един охранител командирът влиза в сменен режим). 

- Въоръжена охрана: късоцевно огнестрелно оръжие. 

 

 

Допълнителни задължения на охраната: 

-  При необходимост придружава не щатни куриери от БЕХ ЕАД за пренасяне на 

класифицирани документи и материали до други организационни единици (в 

рамките на гр. София), без да нарушават охранителния режим на сградата. 



 

 

-  осигурявасигуряват безпрепятствен достъп до служебни паркоместа пред сградата 

на холдинга за  автомобили. 

-  При отсъствие на техническия организатор осъществява пропускателен режим 

като: 

- Осъществява визуален контрол на влизащите и излизащите от сградата лица; 

- Дава посетителска карта-пропуск и я приема при напускане на сградата на външния 

посетител; 

- Оказва съдействие  с необходимата информация на външни посетители; 

- Осъществява телефонна връзка на външните абонати със служителите на БЕХ 

ЕАД; 

 

1.5. Поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи за сигурност 

по т. 1.1 включва: 

- Абонаментна профилактика на съществуваща сигнално-охранителна система 

GALAXY детектори, централа, клавиатури, разширители, захранване. 

Абонаментна профилактика на системата за контрол на достъпа, включително 

четци, контролери, захранващи блокове – веднъж годишно 

- Ремонт на дефектиралите елементи съгласно приложена ценова спецификация за 

труд и резервни елементи (при необходимост). 

 

1.6. Офис сградата на БЕХ ЕАД се намира в „ГГЦ - зона Г - 14", парцел VIII от 

квартал 15, по плана на град София. Официалният вход към сградата е от към ул. 

"Веслец", а автомобилният подход към покрития паркинг е в съседство до входа. 

Сградата е монолитна четириетажна, строена през шестдесетте години, изпълнявала 

хотелски функции, която чрез надстрояване, пристрояване и преустройство е адаптирана 

за административна сграда на БЕХ ЕАД и представителството на АЕЦ "Козлодуй". Това 

включва изграден покрит паркинг в безистена, зала за срещи изградена над покрития 

паркинг и надстрояване на сградата с два етажа. 

Стълбищна клетка, асансьорът и санитарният възел са поместени в крайната напречна ос 

за да се постигне безпрепятствена евакуация и оптимално използване на площите.  

В сградата съществува покрит паркинг, осигуряващ шест паркоместа, а за останалите 

автомобили се ползват платени паркоместа. Складовете, абонатната станция, мокрото 

помещение и архивът са отделени като стопанска част.   

Външните стени са изградена с газобетонни тухли 25 ст. с 3ст топлоизолация. Вътрешните 

- щендерни стени тип „Кнауф”. Външната дограма е алуминиева с прекъснат термомост. 

Вътрешната в офисите и обслужващите помещения е дървена, а в партера - алуминиева. 

Всички складови и инсталационни помещения са със стоманени врати, двупластови с 

минерална вата и с механизми за самозатваряне. Материалите, използвани при 

строителството и интериорните решения (облицовки, окачени тавани и т.н.) са негорими 

или трудно горими, съобразени с допустимата степен на пожароустойчивост. 

Застроената площ на сградата е 329 м2, разгъната застроена площ – 1578м2, а застроения 

обем – 5050м3. 

Технически системи за сигурност, охранително осветление и комуникации: 

- система за видеонаблюдение - монтирани стационарни камери със записващи 

устройства.   

- Алармени системи против проникване - монтирана e локална СОТ. 



 

 

- Пожароизвестителна система. 

- Изградено e охранително осветление: външно и вътрешно. 

- Предоставени са комуникационни средства - стационарна телефонна връзка в 

помещение на охраната чрез АТЦ.  Налично GSM покритие. 

1.7. Участникът трябва да разработи и представи с офертата си проект за план за 

организацията на физическата охрана на обекта съгласно Наредба № 8121з-611 от 11 юни 

2018г. като бъдат посочени включително , но не само:  

1.7.1. Действие на охраната при пожар; 

1.7.2. Организация на охраната, включително системата за контрол; 

1.7.3. Организация на оповестяването при инциденти. Комуникационни 

средства; 

1.7.4.   Организация на взаимодействието с Възложителя и органите на МВР; 

1.7.5.  Организация на дейността и тактика на действия при различни ситуации; 

1.7.6.  Действие на охраната при нормална обстановка и екстремни ситуации в 

обекта; 

1.7.7. Документация на обекта. 

 

II. Относно техническите възможности и квалификация на участниците: 

2.1. Участникът трябва да притежава валиден Лиценз или удостоверение за 

извършване на частна охранителна дейност, издаден по реда на Закона за частна 

охранителна дейност в сила от 31.03.2018 г. и съгласно подзаконовите нормативни актове. 

Копие от този лицензи и удостоверение/я се прилага към офертата на участника. 

2.2. Участникът трябва да притежава валидно разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър (собствена 

радиочестота) за извършване на охранителна дейност от Комисията за регулиране на 

съобщенията. Копие от този лиценз се прилага към офертата на участника. 

2.3. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване и технически системи 

за сигурност (специалните технически средства за комуникация и незабавна връзка с МВР 

и Възложителя, средствата за сигнализация, средствата за самозащита, въоръженост, 

униформено облекло, отличителни знаци, транспорт, и всички други средства и способи, 

които ще бъдат използвани от участника при изпълнение на поръчката). В офертата си 

участникът предоставя информация и при необходимост копия от документи, 

удостоверяващи спазването на изискванията по настоящия параграф.  

2.4. Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството ISO 

9001:2015/ISO 9001:2008. Копие от документите за удостоверяване на това обстоятелство, 

се прилагат към офертата на участника. 

2.5. Участникът трябва да има въведена система за управление на здравето и 

безопасността при работа съгласно международен стандарт BS OHSAS 18001:2007. Копие 

от документите за удостоверяване на това обстоятелство, се прилагат към офертата на 

участника. 

2.6. Участникът трябва да притежава въведена система за управление сигурността 

на информацията ISO/IEC 27001:2005. Копие от документите за удостоверяване на това 

обстоятелство, се прилагат към офертата на участника.  



 

 

2.7. Служителите на участника следва да са преминали обучение по ЗЧОД и да са 

тествани за физическа пригодност. В офертата си участникът предоставя информация и 

при необходимост копия от документи, удостоверяващи спазването на изискванията по 

настоящия параграф. 

2.8. Участникът трябва да притежава валидна към датата на подаване на офертата си 

застраховка “Гражданска отговорност” за носене и употреба на огнестрелно оръжие, 

съгласно чл. 94, ал. 2.от ЗОБВВПИ. Копие от тази застраховка се прилага към офертата на 

участника. 

2.9. Участникът трябва да притежава валидна към датата на подаване на офертата 

си задължителна застраховка “Трудова злополука” на работниците и служителите си. 

Копие от тази застраховка се прилага към офертата на участника. 

2.10. Участникът трябва да притежава валидно към датата на подаване на офертата 

си разрешение за съхраняване на огнестрелно оръжие и боеприпаси, необходими за 

извършване на охранителната дейност. Копие от документите за удостоверяване на това 

обстоятелство, се прилагат към офертата на участника. 

2.11. Участникът, определен за изпълнител, трябва да осигури за служителите си, 

чрез които ще осъществява охраната на обекта валидно Разрешение за носене и употреба 

на огнестрелно оръжие в съответствие с действащите нормативни разпоредби.    

 2.12. За последните 3 (три) години, считано до крайната дата за подаване на 

офертите, участникът да има изпълнени минимум 10 (десет) договорa с идентичен и/или 

сходен предмет, като най-малко 2 (два) от тях са и за поддръжка и абонаментно 

обслужване на техническите системи за сигурност. 

За сходен предмет, Възложителят ще счита:  

1. Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана или 

2. Осигуряване на денонощна въоръжена охрана или 

3. Осигуряване на денонощна невъоръжена охрана, поддръжка и абонаментно 

обслужване на техническите системи за сигурност или 

Осигуряване на денонощна въоръжена охрана, поддръжка и абонаментно обслужване на 

техническите системи за сигурност. 

         2.13. При подписване на договора с участника, определен за изпълнител - последният 

следва да представи на Възложителя валидна застрахователна полица за “Обща 

гражданска отговорност” спрямо трети лица при извършване на професионалната си 

дейност. Тази застрахователна полица следва да е валидна през срока на действие на 

договора за изпълнение на поръчката. 

 2.14. Участниците следва да представят информация в офертата си за наличие на 

техническо оборудване, необходимо за изпълнение на предмета на поръчката. 

2.15 Участникът следва да представи списък с охранителите и ръководни 

служители, които пряко ще участват в извършването на дейностите по поръчката, 

придружен от разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия съгласно чл.6 ал. 

2 от Закона за частната охранителна дейност.  

 2.16.Участниците декларират в офертата си, че ще снабдят за собствена сметка 

наетите от него охранители с лична идентификационна карта със снимка, отличителен 

знак и униформено облекло, лични предпазни и защитни средства. 

 

 

 



 

 

Участниците са длъжни да спазват националното законодателство, независимо дали 

нормативните документи са изрично упоменати в настоящото Техническо задание. 

Участниците трябва писмено да декларират съгласието си с тези условия в 

техническото си предложение за изпълнение на поръчката. 

  



 

 

 

Приложение № 11 

Проект 

 

Д О Г О В О Р  №  

 

Днес, .................2016 г., в град София, между: 

 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София 

1000, Район „Оборище”, ул. “Веслец” № 16, с ЕИК 831373560, представлявано от Петьо 

Иванов- Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна  

и   

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

 

наричани заедно „Страни/те“, а всяка от тях поотделно „Страна/та“, 

във връзка с проведена от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД процедура за изпълнение 

на услуга с предмет „Осигуряване на денонощна въоръжена охрана, поддръжка и 

абонаментно обслужване на техническите системи за сигурност на 

административната сградата на „Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД  ”  

 

се подписа настоящият договор, с който   

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осъществява денонощна 

въоръжена охрана, поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи  за 

сигурност на обект, представляващ шестетажна административна сграда с гараж,  ползван 

за управление на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, находящ се в гр. София 1000, Район 

„Оборище”, ул. “Веслец” № 16.  

2. Охраната на обекта и дейността, предмет на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

ще осъществява чрез 5 (пет) охранители, в състав, определен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

Приложение № 1 (Техническо предложение за изпълнение на поръчката), неразделна част 

от договора.  



 

 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява охраната на обекта в съответствие с изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени в настоящия договор, в съответствие с действащите 

нормативни изисквания за охранителна дейност и Правилник за охранителния и 

пропускателен режим в офис сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. Поддръжката и абонаментното  обслужване на техническите системи за сигурност  

включва извършване на следните услуги: 

4.1.Абонаментна профилактика на съществуваща сигнално - охранителна система 

GALAXY детектори, централа, клавиатури, разширители, захранване;  

4.2.Абонаментна профилактика на системата за контрол на достъпа, включително - четци, 

контролери, захранващи блокове – веднъж годишно; 

4.3. Ремонт на дефектиралите елементи съгласно приложена ценова спецификация за труд 

и резервни елементи (приложение към настоящия договор).  

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

5. За изпълнение на предмета на договора, посочен в т.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава 

да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечно възнаграждение в размер на ................................ 

лв. без ДДС, съгласно ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложение към 

настоящия договор  

5.1. Общата цена за изпълнение на предмета на договора за една година е в размер на 

…………………………лв. без ДДС.  

 5.2. Плащането се извършва в български лева след представяне на оригинална фактура от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до петнадесето число на месеца, следващ отчетния по 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

IBAN:…………………… 

BIC:…………………………. 

банка:........................... 

5.3. В случай че за срока на изпълнение на договора размерът на минималната работна 

заплата (МРЗ) се промени със закон и/или постановление на Министерския съвет, 

дължимата месечна цена по т. 5 се актуализира от датата на влизане в сила на промяната 

въз основа на допълнително писмено споразумение между страните по договора, до   

размерите, определени в т. 5.4., и при кумулативно изпълнение на следните условия:  

5.3.1. Минималната работна заплата за страната бъде увеличена с Постановление на 

Министерския съвет (ПМС) в размер, който надвишава размера на основното трудово 

възнаграждение на охранител, посочено в Приложение №1 към ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо част от договора приложение към настоящия договор. 

5.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостовери пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с представяне на копия от 

трудови договори и/или допълнителни споразумения, че на охранителите, пряко 



 

 

ангажирани с изпълнението на договора е определено ново индивидуално трудово 

възнаграждение в размер, равен или по-висок на новия по-висок размер на МРЗ. 

5.3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостовери пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с представяне на копие от 

ведомост за заплати, че реално изплаща на охранителите, пряко ангажирани с 

изпълнението на договора, трудови възнаграждения в размер равен или по-висок на новия 

по-висок размер на МРЗ, определена с ПМС; 

5.3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че осигурява 

охранителите, пряко ангажирани с изпълнението на договора върху трудово 

възнаграждение, равно или по-високо на новия размер на МРЗ. 

5.4. При изпълнение на условията по т. 5.3., цената по т. 5. се увеличава с размера на 

следните разлики в стойностите, дължащи се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за заплащане на 

основно трудово възнаграждение и осигурителни вноски съгласно Приложение №1 към 

ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо приложения към 

настоящия договор  и стойностите им, изчислени върху новия размер на МРЗ: 

5.5.1. Разликата между стария размер на основното трудово възнаграждение на 

охранителите, пряко ангажирани с изпълнението на договора, и размер на същото, равен 

на новия размер на МРЗ. 

5.5.2. Разликата между стария размер на осигурителните плащания за сметка на 

работодателя и осигурителните плащания за негова сметка, изчислени върху основно 

трудово възнаграждение, равно на новия размер на МРЗ. 

5.5. При последващи увеличения на МРЗ, за нови промени на цената по договора се 

спазват принципите и условията по т. 5.3. и 5.4., като разликите между размерите на 

стойностите дължащи се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за заплащане на основно трудово 

възнаграждение и осигурителни вноски се изчисляват на база на стойностите по 

съответното предходно допълнително споразумение, сключено на основание т. 5.3., 

спрямо съответния нов размер на МРЗ. 

 

ІІI. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

6. Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца и влиза в сила от 

01.02.2019 г.  

6.1. В едномесечен срок преди изтичане на срока по т. 6 страните могат да подновят 

действието му при същите условия за нов период от дванадесет месеца, като съгласието 

им се обективира в допълнително споразумение.  

7. Действието на настоящия договор се прекратява в следните случаи:  

а) с изтичане на договорения в т. 6 срок;  

б) по взаимно съгласие на Страните с едномесечно предизвестие, по начин, доказващ 

уведомяването на другата Страна;  

в) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отнемане на лиценза за охранителна дейност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 



 

 

г) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие до другата 

страна, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна 

обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

дейности по изпълнение на договора. 

д) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му (включително при невъзможност да се осигури 

финансиране), не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки или обезщетения, а му 

заплаща само дължимите до момента на прекратяването суми. 

е) с обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност; 

7.1. При прекратяване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

предоставеното имущество описано в приемо-предавателния протокол подписан от 

страните при предаване на обекта, в седемдневен срок след изтичане/прекратяване на 

настоящия договор.  

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор 

свои задължения с представяне към момента на сключване на настоящия договор на 

гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от общата стойност на договора за 

една година. Гаранцията се предоставя под формата на безусловна и неотменяема банкова 

гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в парична сума, внесена по банковата сметка 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че се представя банкова гаранция същата следва да е със 

срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора. 

8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение в срок до 10 (десет) 

работни дни след изтичане срока на действие на договора, без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 

неговото изпълнение възникне спор между Страните, който е отнесен за решаване от 

компетентен съд. 

8.3. В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията по този 

Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да задържи съответна част от гаранцията 

за изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови гаранцията до 

пълния й размер, в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на писмено уведомление 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8.4. В случай на подновяване срока на Договора при условията на т. 6.1., ако гаранцията 

за добро изпълнение е предоставена под формата на Банкова гаранция, същата следва да 

се актуализира при същите условия и със срок на валидност 30 (тридесет) дни след 

изтичане срока за изпълнение на договора.  



 

 

8.5. В случай на подновяване срока на Договора при условията на т.6.1., ако гаранцията за 

добро изпълнение е предоставена под формата на парична сума, внесена по банковата 

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният задържа гаранцията за срока на изпълнение на 

договора.  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

А. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оборудва и подготви обекта за приемане от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно препоръките, отразени в протокола от проведеното 

охранително обследване. 

9.1. При настъпили изменения в обстановката на охранявания обект,   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

е длъжен да извърши допълнителна работа по укрепване на обекта или на част от него, 

съгласно охранителното обследване, след получаване на препоръки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена в размера, по начина, 

и в сроковете, определени в настоящия договор.  

9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави утвърдения “Правилник за 

охранителния и пропускателния режим на БЕХ ЕАД” на охранявания обект в срок до 3 

(три) работни дни след приемане на обекта. Задължава се да инструктира служителите на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по спазване общите норми на охраната на труда, както и на 

специфичните, действащи в системата на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД. 

9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за пропуски при 

изпълнение на служебните задължения от служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, охраняващи 

обекта по настоящия договор. 

9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави предложения за подобряване организацията 

на физическата защита и охраната на обекта по този договор от служителите на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

9.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяна на служители 

от охраната, които нарушават утвърдения и приет от страните охранителен режим по 

отношение на охранявания обект и Правилника за вътрешния трудов ред и 

пропускателния режим в БЕХ ЕАД. 

9.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да осъществява контрол за изпълнение 

на услугата по предмета Договора, включително да извършва преглед на техническите 

средства и оборудване на служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, охраняващи обекта.  

Б. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира и поеме охраната на обекта, да 

извършва наблюдение, охрана, да осигурява пропускателен режим в охраняемия обект 

като не допуска нерегламентирано външни лица и да предприеме необходимите действия 



 

 

за залавяне на нарушителите и запазване на целостта на охраняваното имущество съгласно 

условията на договора и действащите нормативни актове, както и да осъществява 

поддръжка и абонаментно обслужване на техническите системи  за сигурност на обекта. 

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да утвърди, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Правилника за вътрешния трудов ред и пропускателния режим в БЕХ ЕАД. 

10.2. При констатирани три нарушения при изпълнението на настоящия договор в рамките 

на 30 (тридесет) календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

парична сума в размер на месечната цена по т. 5 от настоящия договор. 

10.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва прецизен подбор на наеманите 

служители, да ръководи, обучава и контролира охранителите, изпълняващи предмета на 

настоящия договор. Посочените служители следва да отговарят на изискванията по Закон 

за частната охранителна дейност (ЗЧОД), да са тествани за физическа пригодност, да имат 

разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и да могат да боравят с 

видеоохранителна и пожароизвестителна техника.  

10.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва периодично охранително обследване 

на поетия за охрана обект и предписва мероприятия за подобряване на системата за 

физическата му защита и охрана. 

10.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва охрана на обекта при спазване 

изискванията на настоящия договор, да предприема мерки за предотвратяване на 

действия, водещи до нанасянето на имуществени вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да 

не допуска престъпни посегателства, повреди, липси и щети, пожари и други вредни 

въздействия върху охранявания обект, както и находящото се в него имущество, а при 

констатирането им да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по надлежния ред. 

10.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка необходимата 

организация, собствен транспорт, въоръжение и технически средства, свързани с 

осъществяване на охраната.  

10.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

констатираните нарушения и установените причини за тях, както и за предприетите 

действия за отстраняването им. 

10.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или 

оторизиран от него представител, в случай на нападение на обекта, както и органите на 

МВР, като запази без промени мястото на произшествието. 

10.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да  пази в тайна и да не прави достояние на трети 

лица, всички факти и сведения, свързани с конфигурацията на охранявания обект, 

съхраняваните в него материални ценности, а също обстоятелства и данни по повод 

имущественото състояние на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

10.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ежемесечно да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

информация за оперативната обстановка в охранявания обект и резултатите от 

охранителната дейност.  



 

 

10.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи своевременно поименен списък на 

лицата, чрез които ще изпълнява услугата по предмета на Договора. По време на 

дежурство охранителите са длъжни да носят лична идентификационна карта, отличителен 

знак и униформено облекло. 

10.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

извършена промяна на своите служители (охранители), чрез които изпълнява услугата по 

предмета на договора, както и да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  , разрешение за носене 

и употреба на огнестрелни оръжия на новоназначените служители (охранители).  

10.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да  стопанисва с грижата на добър стопанин 

предоставеното му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имущество, както и да му го върне в срок от 7 

(седем) дни, считано от датата на прекратяване на Договора, като се отчете нормалното за 

срока и начина на ползване естествено похабяване и амортизиране. Предаването и 

връщането на имуществото се удостоверява с протоколи, подписани от представители на 

страните.  

10.14. Да предостави банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или парична сума, 

внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока и при условията на този 

договор. 

10.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при авария в техническите системи за сигурност 

по т. 1 или други събития от подобен характер, в срок до 2 (два) часа от уведомяването от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да възстанови нормалното им функциониране, като в случай 

на аварии или събития от по-сериозно естество, този срок може да се удължи до 24 

(двадесет и четири) часа след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

10.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава предварително да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

вида и качеството на влаганите при ремонт резервни части и материали по т. 4.3. 

VI. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ  

11. За неизпълнение на задължение по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05 % от стойността на договора, както и 

стойността на действително нанесените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ щети, в резултат на 

неизпълнението.  

11.1. При забава на дължимите плащания с повече от 30 (тридесет) дни, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05 % от 

конкретно дължимата сума, за всеки просрочен ден. 

11.2 При установяване, че в срока на действие на настоящия договор е възникнало 

несъответствие в обектовото разрешително предоставено от ИЗПЪЛНТЕЛЯ, същият 

дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,05 % от стойността на договора за 

всеки ден до отстраняване на несъответствието от разрешителното. ИЗПЪЛНТЕЛЯТ не 

дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите по т. 9.6. от настоящия договор.  

 



 

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ 

12. Всяка от Страните се задължава да обработва получените от насрещната Страна при 

сключване и в хода на изпълнение на Договора лични данни: имена, данни за контакт, 

телефон, електронна поща, с които се идентифицират законните представители, 

пълномощни и/или служители на Страните при стриктно спазване на изискванията на 

приложимото законодателство за защита на личните данни.  

12.1. Страните  се задължават да обработват личните данни само и единствено за целите 

на изпълнение на настоящия Договор, за финансово-счетоводни и данъчни цели, за 

изпълнение на нормативно установените си задължения, както и за защита на законните 

си интереси в случай на неговото неизпълнение. 

12.2.  Всяка от Страните може да предоставя (разкрива) лични данни, предоставени от 

другата страна, само на лица, действащи под прякото ръководство на Страната (служители 

по трудов договор; на лица, наети по граждански договор), които обработват личните 

данни в пряка връзка с изпълнението на техните служебни задължения или конкретно 

възложени задачи, както и на лица, които по организационни причини обработват лични 

данни от нейно име, по нейно нареждане и възлагане, или на лица с цел спазване на 

законово задължение, както и на органи, институции и лица, в предвидените в нормативен 

акт случаи. 

12.3. Всяка от Страните е длъжна да: (i) уведоми другата за нарушение на сигурността на 

личните данни, което засяга личните данни, които са ѝ били предадени (разкрити) при 

изпълнение на настоящия Договор не по-късно от 24 (двадесет и четири) час от 

установяване на нарушението на сигурността, (ii) да не предава лични данни на лица, 

установени в трети държави, както и (iii) да осигури подходящи технически и 

организационни мерки за защита на личните данни, адекватни на нивото риск при тяхното 

обработване, (iv) да спазва писмените и законни инструкции на другата при обработване 

на личните данни, разкрити по повод и във връзка с изпълнението на настоящия договор. 

12.4. Страните могат да съхраняват Личните данни за срока на действие на настоящия 

Договор, а след прекратяване на неговото действие в срок до 3 (три) години или в рамките 

на нормативно определените срокове за съхранение, предвидени в счетоводното, 

данъчното, финансовото и/или друго приложимо законодателство спрямо дейността на 

Страните.  След постигане на целите на обработване на личните данни и отпадане на 

основанието за тяхното обработване, включително тяхното съхранение, Страните 

заличават (изтриват/унищожават) личните данни, освен ако не е налице друго основание 

за обработването им. 

12.5. Страните се съгласяват да си сътрудничат добросъвестно по всички въпроси, 

свързани с обработването на лични данни, които могат да възникнат при изпълнението на 

настоящия Договор, включително при искане за предоставяне на информация на 

надзорния орган или субект на данни. 

 

 



 

 

VIII.  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

13.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява информацията, получена от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна при или във връзка с изпълнението на 

договора, с изключение на информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предоставил за 

обществено ползване. 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

14. Настоящият договор може да бъде допълван и изменян само с писмено съгласие между 

страните чрез допълнително споразумение, което става неразделна част от него.  

14.1. За неуредени в настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

14.2. Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на настоящия договор ще се 

решават чрез преговори, като се прилага принципа на зачитане интереса на  двете страни, 

а при непостигане на споразумение  - по съдебен ред. 

Страните се съгласяват, че следните лица ще бъдат използвани при комуникацията във 

връзка с Договора: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………………………. 

………………………………………………………. 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 

от страните. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 

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

(ПЕТЬО ИВАНОВ)                          (.........................)   

  

  



 

 

приложение № 12 

Образец  

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД НА МЯСТО НА ОБЕКТА 

 

 
Долуподписаният ...................................................................................................... 

в качеството си на...................................................................... (посочете длъжността) 

на ............................................................................ (посочете фирмата на участника)  

със седалище и адрес на управление:  ......................................................................... 

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

вписано в търговския регистър на  .........................................................., с ЕИК по 

БУЛСТАТ  ......................... 

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в конкурс по оферти 

с предмет: „Осигуряване на денонощна въоръжена охрана, поддръжка и абонаментно 

обслужване на техническите системи за сигурност на административната сградата 

на „Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД. „ 

 

Декларирам, че: 

 

1. Извърших оглед на място на обекта от обявения конкурс по оферти с предмет: 

„Осигуряване на денонощна въоръжена охрана, поддръжка и абонаментно 

обслужване на техническите системи за сигурност на административната сградата 

на „Български Енергиен Холдинг” (БЕХ) ЕАД.   

 

2. Запознат съм и приемам изцяло условията и изискванията на Възложителя в 

Поканата за участие.  

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

ЗА УЧАСТНИКА:     ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 


