
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ „ -ГР.ВРАЦА 

ул.”Александър Стамболийски „ № 10, тел./факс 092 621045,otecpaisii@abv.bg 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ:  

                                                            КРАСИМИР ДАНОВ- ДИРЕКТОР  

 

 

  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „а“  

ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ  

С ПРЕДМЕТ: 

 
 

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана и пропусквателен режим, 

 видеонаблюдение и охрана със сигнално-охранителна техника на територията на 

обект СОУ”Отец Паисий” гр.Враца и прилежащата оградена територия с адрес: 

гр.Враца, ул.”Ал.Стамболийски „ № 10 

 

 

гр.Враца, 2016 г. 

     

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

 
I.Публична покана  

II.Описание на предмета на поръчката. Срок и място на изпълнение на поръчката.  

Цена и начин на плащане 

III.Критерий за възлагане 

IV.Условия за участие 

IV.1.Обмен на информация между възложителя и участниците 

IV.2.Общи изисквания при изготвяне и представяне на оферта 

IV.3.Съдържание на оферта 

IV.4.Отваряне на офертите. Разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците. 

Сключване на договор.  

IV.5.Други условия 

V.Приложения 

Приложение № 1 -Техническа спецификация  

Приложение № 2 - Проект на договор  

VI.Образци на документи 

Образец № 1 – Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата 

Образец № 2 и № 2.1 – Представяне на участника, включващо и декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП  

Образец № 3 – Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП  

Образец № 4 – Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП  

Образец № 5 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

Образец № 6 – Техническо предложение  



Образец № 7 – Ценово предложение  

 

           I.ПУБЛИЧНА ПОКАНА /приложена като отделен файл/ 

 

IІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.  

       СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.  

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

1. Описание на предмета на поръчката: 

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на невъоръжена физическа 

охрана и пропусквателен режим,  видеонаблюдение и охрана със сигнално-охранителна 

техника на територията на обект СОУ”Отец Паисий” гр.Враца и прилежащата оградена 

територия” с адрес: гр.Враца, ул.”Ал.Стамболийски „ № 10 

2. Срок на изпълнение на поръчката: 24 месеца (двадесет и четири месеца), считано    от 

датата на сключване на договора. 

3. Място на изпълнение на поръчката:  СОУ”Отец Паисий” гр.Враца  

4. Цена и начин на плащане:  
Прогнозната стойност на поръчката е 36 000 (тридесет и шест хиляди лева) без ДДС. 

Плащането се извършва по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни след издаване на 

фактура за изтеклия месец. 

 

III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
 Критерият за възлагане е „икономически най-изгодна оферта”. 

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Офертата за обществената поръчка се изготвя по приложенията и образците от настоящата 

документация. Непредоставянето на цялата изискана информация и/или представянето на оферта, 

неотговаряща на условията, посочени от възложителя, води до отстраняване на участника. 

2. До участие в обществената поръчка се допускат всички български и чуждестранни  

юридически лица, както и техни обединения. Юридическите лица се представляват от лицето или 

лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено 

пълномощно лица.  

3. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, 

документите по чл.56, ал.1, т.1, б.„а“ и „б“ от ЗОП се представят от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл.56, ал.1, т.1,  б.„в“ и т.4 и т.5 от 

ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с 

критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. 

 4. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение, офертата се подава 

на български език, документът по чл.56, ал.1, т.1, б.„а“ от ЗОП се представя в официален превод, а 

документите по чл.56, ал.1, т.4, т.5 и т.11 от ЗОП, които са на чужд език се представят и в превод.  

5. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка, включително разходите 

по изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. 

6. Участникът следва да представи офертата си в посочения от възложителя срок.  

7. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допускат варианти на 

офертата. 

 

IV.1. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 
1. Възложителят осигурява пълен достъп до публичната покана и до настоящата 

документация, заедно с приложенията и образците на документи към нея, на своя профил на 

купувача на адрес www.otecpaisii.com 

2. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците са в писмен вид. 

Обменът на информация между Възложителя и участниците може да се извършва по един от 

следните начини: 

а) лично - срещу подпис; 

б) по пощата или чрез куриерска служба - с препоръчано писмо с обратна разписка, 

изпратено на посочения от участника адрес, съответно - на адреса на възложителя. 

в) по факс; 

г) по електронна поща; 

д) чрез комбинация от тези средства. 

 

 

 



 

ІV.2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 
  1. Подаването на оферта за участие означава, че участникът се е запознал с всички условия 

на публичната покана, документацията, приложенията и образците към нея, които приема 

безусловно. 

  2. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 

обявените от възложителя, води до отстраняване на този участник от участие в обществената 

поръчка. 

  3. Срокът на валидност на офертите следва да бъде не по-малък от 90 (деветдесет) дни от 

датата, посочена в публичната покана като краен срок за получаването им. 

4. Офертите се подават на следния адрес: гр.Враца, ул.”Ал.Стамболийски „ № 10, 

СОУ”Отец Паисий”, административен отдел, до датата и часа, посочени в публичната 

покана. 

  5. Офертите се представят 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 записва „Оферта”, наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес 

за кореспонденция, телефон и лице за връзка и по възможност факс и електронен адрес. 

6. В случай, че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са за негова 

сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното поучаване на 

посочения от възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите, посочен в 

публичната покана. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

7. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в 

срока, определен от него. Участникът не може да иска от възложителя съдействия като: 

митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, или други 

подобни. 

8. При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 

издава документ. 

9. Не се приемат оферти, подадени или получени при възложителя след изтичане на крайния 

срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен плик или такъв с нарушена цялост. 

Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответното обстоятелство се отбелязва в 

регистъра. 

10. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни 

или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на 

участника в поръчката, освен ако в срока не представи нова оферта. 

11. 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 нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в 

поръчката. 

11.1. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише 

офертата и да представлява участника в поръчката. 

11.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите в 

офертата трябва да бъдат подписани от представляващия, посочен в документа съгласно Раздел 

IV.3 от документацията за участие. 

12. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. В 

случай, че офертата съдържа документ/и на език, различен от български, към същия/те следва да 

бъде приложен превод на български език. 

Когато участникът в поръчката е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите, посочени в Раздел 

IV.3 от документацията, се представят в официален превод на български език, а останалите 

документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. 

"Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с 

Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

13. Документи, за които не е указано изрично в каква форма се представят (извън тези, които 

могат да бъдат само в оригинал), се прилагат в оригинал или в заверено от участника копие 

"Вярно с оригинала".  

14. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез 

“заверено от участника копие”, за такъв се счита документ, при който върху копието на документа 

се съдържа текста “Вярно с оригинала” и има собственоръчен подпис на представляващия 

участника и положен печат (ако има такъв). 



15. В документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции, освен ако са заверени с подпис на лицата по т.11 от този раздел. 

16. Документите в офертата трябва да бъдат подредени в последователността, описана в 

раздел “Съдържание на офертата“ от документацията. 

17. Приложенията и образците на документи от настоящата документация са задължителни 

за участниците. Ако офертата не съдържа изискуемите образци, възложителят може да отстрани 

участника поради несъответствие на офертата с изискванията на възложителя. 

 

IV.3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

Офертата трябва да съдържа следните документи:     

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника или упълномощеното от него лице - оригинал по образец № 1.  

2. Представяне на участника, включващо административни сведения за участника с 

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 кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително 

електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката /участник физическо лице 

представя копие от документа за самоличност/ - оригинал по образец № 2. 

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - оригинал по образец № 2.1. 

4. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - оригинал по образец № 3.   

5. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - оригинал по образец № 4. 

6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /когато е приложимо/ - оригинал 

по образец № 5. 

7. Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП - оригинал по образец № 6. 

8. Техническо предложение - оригинал по образец № 7. Към техническото предложение се 

прилагат: описание на технологията и хронологията на охранителните действия съгласно 

изискванията на техническата, примерни графици, схеми и маршрути по т.2, букви “в“ и “г“ от 

техническата спецификация – оригинали изготвени и подписани от участника.  

9. Ценово предложение - оригинал по образец № 8. 

10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника, в случай че 

офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му 

регистрация - оригинал. 

11. При участници обединения - заверено 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. 

12. Лиценз за извършване на охранителна дейност съгласно Закона за частната охранителна 

дейност, валидeн на територията на цялата страна или на територията на Врачанска област - 

заверено копие. 

 

IV.4. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП на 23.03.2016 

г. в 09:00 часа в сградата на възложителя с адрес: гр.Враца, ул.Ал.Стамболийски 10,СОУ „Отец 

Паисий” – дирекция.  

2. На основание чл.101г от ЗОП получаването, разглеждането и оценката на офертите се 

извършва по ред, определен с вътрешните правила на възложителя /публикувани в профила на 

купувача на възложителя/ от назначена от него комисия. 
3. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след 

което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при 

условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. 

4. Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е 

подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническата спецификация. 

5. Когато не е подадена нито една оферта, възложителят може да възложи изпълнението на 

поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи 

възложителят е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 101б, ал. 1 от ЗОП, 

и от техническата спецификация и проекта на договор, приложени към поканата. 

6. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата 

на класирания на първо място участник. 

6.1. При сключване на договор класираният на първо място участник представя: 



а/ документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата 

по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, 

предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето 

им служебно на възложителя, и 

б/ декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП, освен в случаите, когато 

поръчката се възлага от възложител по чл.7, т.2 от ЗОП. 

6.2. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията 

на чл.101е, ал.1 и 2 от ЗОП с участника, класиран на второ и на следващо място, когато 

участникът, който е имал право да сключи договора: 

а/ откаже да сключи договор; 

б/ не представи някой от документите по чл.101е, ал.2 от ЗОП; 

в/ не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 или ал.5 от ЗОП. 

 

IV.5. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

По въпроси, свързани с поръчката, които не са разгледани в настоящата документация, се 

прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

Приложение № 1 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 за осигуряване на невъоръжена физическа охрана и пропусквателен 

режим,видеонаблюдение и охрана със сигнално-охранителна техника на 

територията на обект СОУ”Отец Паисий” гр.Враца и прилежащата оградена 

територия” с адрес: гр.Враца, ул.”Ал.Стамболийски „ № 10, за срок от 24 

/двадесет и четири/ месеца, с цел постигане на сигурност при осъществяване 

дейността на училището. 

 

  Обект      Местоположение Охранителна дейност, отговаряща за: 

сграда на СОУ”Отец 

Паисий” гр.Враца и  

прилежащата оградена 

територия  

 

гр.Враца, 

ул.”Ал.Стамболийски „№10  

1.Движимото и недвижимото имущество на територията 

на обект сграда на СОУ”Отец Паисий” и прилежащата 

оградена територия   и на всички съоръжения, 

намиращи се на тази територия.  

2.Причинените имуществени вреди /допускане на 

кражба на имущество или проникване чрез взлом в 

охранявания обект/, настъпили в резултат от 

посегателства върху охраняваните обекти през времето 

на осъществяване на охраната. 

3.Привличане на допълнителни сили при необходимост 

за опазване на охраняваната територия, сградата и 

имуществото. 

4.Контрол на пропускателния режим и осигуряване на 

стриктно спазване на установения в обекта ред от 6,30 ч. 

До 20,30 ч на всеки работен ден. 

    

1.Обектът се охранява чрез осигуряване на невъоръжена физическа охрана, 

видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника с три точки на охрана. 

2.Участниците да представят: 

а/ лиценз за извършване на охранителна дейност съгласно Закона за частната 

охранителна дейност, валидeн на територията на цялата страна или на територията на 

Врачанска област; 

б/ доказателства, че са изпълнявали обществени поръчки, които са еднакви или сходни 

с предмета на настоящата обществена поръчка , изпълнени през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата; 

в/ примерни графици и справки за броя на охранителите, които ще изпълняват 

охранителната дейност; 

г/ схеми и маршрути за редовна охрана, за действия при възникнали специфични или 

аварийни ситуации по съоръженията, планове за превантивни действия и реакция в 

различни ситуации с препоръки за осигуряване сигурността на персонала и активите на 

охранявания обект. 

3.При извършване на охранителната дейност служителите/охранителите носят лична 

идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло. 

5.При извършване на охранителната дейност да се спазват изискванията на Закона за 

частната охранителна дейност, както и всички други нормативни изисквания свързани 

с този вид дейност. 

6.Фактурата за извършена охранителна дейност се издава след изтичане на 

календарния месец, през който е извършвана охраната. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

Проект 
Д О Г О В О Р 

 
Днес, ………...2016 год., в гр. Враца, на основание чл.101е от Закона за обществените 

поръчки, между: 

СОУ”Отец Паисий” гр.Враца  с адрес: гр.Враца, ул.”Ал.Стамболийски „ № 10, ЕИК № 

000186708,  представляван от Красимир Илиев Данов - Директор, наричан по-долу 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна  

и  

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

….……………………………………………………..…., ЕИК ……….………, представляван/о от   

…………………………………………………………………………, определен за изпълнител след 

проведена обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП по публична покана № 

……………. /уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчка/, наричан/о по-

долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна, 

се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за 

краткост „Договор“, с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана и 

пропусквателен режим, дведесет и четиричасово видеонаблюдение и охрана със 

сигнално-охранителна техника с три точки на охрана на територията на обект СОУ”Отец 

Паисий” гр.Враца и прилежащата оградена територия с адрес: гр.Враца, 

ул.”Ал.Стамболийски „ № 10 

 

Страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 

осигурява невъоръжена физическа охрана и пропусквателен режим, двадесет и четиричасово 

видеонаблюдение и охрана със сигнално-охранителна техника с три точки на охрана на 

територията на обект СОУ”Отец Паисий” гр.Враца и прилежащата оградена територия с адрес: 

гр.Враца, ул.”Ал.Стамболийски „ № 10, при спазване изискванията на Закона за частната 

охранителна дейност и етичния кодекс за работа с деца. 

 Чл.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осъществява дейността по предмета на този договор със свой 

екип от охранители,утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по съгласуван график. 

 Чл.1.3. Цялостната дейност ще се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие със 

съгласувани и утвърдени от двете страни План за пропускателния режим и охраната на обекта и 

Инструкция за задълженията на охраната,които са неразделна част от договора. 

  

II. ЦЕНА,УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2./1/ При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в общ размер на ……….. /……………./ лева без ДДС или 

…………… /…………………………./ лева с включен ДДС, представляващо сбор от 

възнагражденията за всеки месец /месечна цена за охрана/ в размер на ……….. /……………./ лева 

без ДДС или …………… /…………………………./ лева с включен ДДС, съгласно ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /приложение № 2 към настоящия договор/.   

/2/ Договорената цена по предходната алинея /като общ размер и месечна цена/ е 

окончателна, валидна за целия срок на договора и не подлежи на актуализация за срока на 

действието му. В цената са включени всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, 

услуги и др., нужни за качественото изпълнение предмета на договора, включително 

възнаграждения на екипа от лица, свързани с изпълнението, както и всички други присъщи и 

съпътстващи разходи при осъществяване предмета на договора. 

Чл.3./1/ Плащането на цената се извършва след извършване на охраната за съответния 

месец и срещу издаден оригинал на фактура /за изтеклия месец/. 

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечната цена за охрана, при 

условията на настоящия договор, в срок до 30 календарни дни от датата на представянето на 

оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в счетоводството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поради това, че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е второстепенен разпоредител с бюджети, по изключение разсроченото плащане 



може да бъде до 60 /шестдесет/ дни, в случай на забавено или недостатъчно финансиране на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от страна на първостепенния разпоредител или когато това се налага от 

естеството на доставката или по друга важна причина съгласно чл.303а от Търговския закон.  

 /3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи каквото и да е плащане при никакви условия извън 

уговореното в чл.2 от настоящия договор. 

/4/ Плащането се извършва по банков път в български лева, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

банкова сметка. 

 /5/ При промяна в сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

писмено в срок от 3 /три/ работни дни от датата на промяната. В случай, че не уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по сметката се счита за валидно извършено. 

/6/ Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи.  

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 Чл.4. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие 24 

/двадесет и четири/ месеца. 

 Чл.5. Мястото на изпълнение на поръчката е СОУ”Отец Паисий”, гр.Враца, 

ул.”Ал.Стамболийски” № 10,  съгласно предмета на договора.  

 Чл.5.1.Обекти, охранявани със СОТ: 

 1.Кабинет – директор и административен отдел / 302,303/ 

 2.Компютърен кабинет /стая 109/  

 3. Ресурсен кабинет /стая 108 / и склад /стая 107/ 

            4.Видеонаблюдение – 16 броя камери в цялата сграда и района на училището. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява предмета на договора без отклонения, 

качествено и в срок, в съответствие с условията по договора;  

2. да извършва проверка и да упражнява контрол във всеки момент от изпълнението на 

договора относно качество, начин, етап и стадии на изпълнение, технически параметри и др., 

включително като дава текущи задължителни указания, както и да получава незабавно 

информация относно изпълнението на задължения по договора, без това да пречи на оперативната 

дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да получава своевременна информация за всички промени по отношение извършваната 

охранителна дейност на обекта; 

4. да прави предложения към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подобряване охраната на обекта, 

включително да изисква смяна на охранител, показал некомпетентност и/или небрежност при 

изпълнение на охранителната дейност; 

 5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение 

с посочените в офертата му подизпълнители. 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за нанесените му щети в случай на 

виновно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

 1. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договоренота услуга  в размер, при условия и в срокове 

съгласно настоящия договор; 

 2. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на договора. 

           3. Да предостави помещение за физическа охрана с телефон,необходим за охраната на 

обекта.  

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

 1. да получава уговорената месечна цена при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. 

 2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на охраната по 

договора. 

 3. да прави инвестиции, с цел подобряване качеството на услугата. 

 4. да не заплаща консумативните си разходи за ток,вода и други в стаята на охраната. 

 

 Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да изпълнява предмета на договора качествено в съответствие с изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срока и съобразно другите условия, предвидени в договора, включително 

техническата спецификация, ценовото и техническото предложение, като осигури за своя сметка 

всичко необходимо за качественото изпълнение на договорните си задължения, в това число да 



извършва охранителната дейност със свои служители /охранители/ и технически средства и 

съобразно всички изисквания за този вид дейност, както и да изпълнява стриктно дадените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ текущи задължителни указания по изпълнението; 

 2. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 

поръчката, както и да не използва и да не разпространява информация, станала му известна при 

изпълнение на задълженията му по настоящия договор; 

 3. при пожар, наводнение или друго природно бедствие да уведоми незабавно съответните 

компетентни органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а така също и да предприеме първоначални неотложни 

мерки; 

 4. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за противоправни посегателства в охранявания обект, а в 

зависимост от вида посегателство и съответните компетентни органи, както и да предприема 

всички позволени от законите на Република България мерки за защита имуществото на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, живота и здравето на намиращите се в обекта лица; 

 5. незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за установени от 

компетентните органи слабости в сигурността и да прави мотивирани текущи предложения, 

целящи ефективното и бързо преодоляване на тези слабости, с оглед повишаване сигурността на 

обекта, прилежащата оградена територия и автопарка;  

6. да ползва, съхранява и поддържа предоставените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически 

средства и апаратура за видеонаблюдение с грижата на добър стопанин; 

7. да контролира пропускателния режим и да осигурява стриктно спазване на установения 

в обекта ред, както и да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички предприети мерки по охранителния 

режим; 

 8. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален 

екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

Чл.11. В случаите на противоправни посегателства в охранявания обект, страните по 

договора подписват съответните протоколи или споразумения към тях, както и при последващо 

възникване на конкретна необходимост, в 3 /три/ дневен срок след контатирани посегателства. 

 Чл.12./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за причинените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имуществени 

вреди, настъпили в резултат от посегателства върху охранявания обект, през времето на 

осъществяване на охраната, в следните случаи: 

1. кражба на имущество или проникване чрез взлом в охранявания обект; 

2. вреди, причинени от действия или бездействия на служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 /2/ Имуществените вреди /като вид, количество и стойност на имуществото/ по 

предходната алинея се установяват /констатират/ с протокол, подписан съвемстно от Възложителя 

и Изпълнителя. Размерът на дължимото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение, както и начинът и 

сроковете за изплащането му се уточняват в подписан протокол от двете страни по договора, след 

получаване на писмено уведомление от компетентните органи за приключване или спиране на 

действията им по конкретното посегателство. 

 Чл.13.Изпълнителят е длъжен да подсилва охраната при въоръжено нападение, поставено 

взривно устройство,при терористични действия,масови безредици, пожар, наводнения, 

земетресения,групови посещения,провеждане на колективни мероприятия. 

 

 Чл.14.Не огласява информация, станала му известна по повод изпълнението на договора. 

 Чл.15.Да разработи и съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Инструкция за задълженията на 

охраната и план за пропусквателния режим. 

   

VI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл.16. Непреодолима сила е всяка непредвидима изключителна ситуация или събитие, което 

е извън контрола на страните и не позволява на една от тях да изпълни задълженията си по 

договора, възникването му не може да се отдаде на грешка или небрежност от тяхна страна /или от 

страна на техните изпълнители, представители или служители/ и не може да се преодолее при 

полагане на дължимата грижа. 

Чл.17./1/ Не представлява непреодолима сила некачественото изпълнение на договорни 

задължения, трудови спорове, стачки или финансови затруднения. 

/2/ Страните не отговарят за нарушение на задълженията си по договора, ако не са в 

състояние да ги изпълняват поради възникване на непреодолима сила. 

/3/ Без да се засягат разпоредбите на предходния раздел, страната, засегната от 

непреодолима сила, е длъжна да уведоми незабавно другата страна за възникването на извънредно 

обстоятелство, като посочи характера, вероятната продължителност и предвидимите последици от 

възникването му, както и да предприеме всички необходими мерки за ограничаване до минимум на 

възможните вредни последици. 



/4/ След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 

непреодолимата сила, страната, която е дала известието по ал.3, в тридневен срок писмено с 

известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора. 

/5/ Ако след изтичане на срока по ал.4, страната, която е дала уведомление по ал. 3, не даде 

известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие 

уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна 

да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може 

да е по-кратък от три дни. 

/6/ Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал.5 страната, която е дала 

уведомлението по ал.3, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да 

прекрати договора.  

 

VII. СРОК НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПРЕКРАТЯВАНЕ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл.18./1/ Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи до 

изтичане на договорения срок от 24 месеца.  

Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока по чл.4; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – при 

неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му, и/или при констатирани 

нередности и/или конфликт на интереси;   

4. когато са настъпили съществени промени във финансирането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, извън 

неговите правомощията, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати 

– с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

Чл.19.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  

1. не отстрани в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок констатирани недостатъци;  

2. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;  

3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.  

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с  едномесечно 

предизвестие, 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.  

Чл.21./1/ В случай на неизпълнение, на забавено или на некачествено изпълнение на 

задълженията си по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка  в 

размер на 10 % /десет процента/ от стойността на неизпълнената, забавена или  некачествено 

изпълнена част. 

/2/ В случаите на прекратяване на договора по чл.19, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % /десет процента/ от възнаграждението по договора 

като общ размер, посочено в чл.2, ал.1 от договора. 

 /3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа договорените неустойки от следващо плащане към 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/4/ Изплащането на неустойката не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси реално 

изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

 Чл.22. Ако изпълнението по настоящия договор не отговаря на неговия предмет или на 

указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или изпълнението е толкова лошо, или съдържа съществени 

недостатъци, които не могат да бъдат поправени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже частично 

или изцяло заплащането на уговорената цена по договора.  

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.23./1/ Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна 

на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в двудневен срок от 

настъпване на промяната. 

/2/ Всички съобщения, предизвестия, уведомления и други, свързани с изпълнението на този 

договор, разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени 

по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу 

подпис на приемащата страна. 

/3/ За писмената кореспонденция страните по договора декларират следните данни: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

адрес: гр.Враца 3000, ул.”Ал.Стамболийски” № 10 



факс: 092/621045 

e-mail: otecpaisii@abv.bg. 

тел: 092/621045  

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

адрес: ………………………………………………… 

факс: …………. 

e-mail: .……….. 

тел: …………… 

/4/ Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес 

другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария 

адрес.  

Чл.24. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не 

води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл.25. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на 

договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване 

по взаимно съгласие чрез преговори, а при непостигане на такова – спорът се отнася за решаване 

пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско-

процесуалния кодекс. 

Чл.26. За неуредените в настоящият договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Чл.27.Настоящият договор съответства на приложения в документацията на обществената 

поръчка проект, като неразделна част от него са:  

1. Техническа спецификация  –  приложение № 1.  

2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –  приложение № 2.  

3. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –  приложение № 3. 

4.Удостоверение за актуално състояние- оригинал или нотариално заверено копие,издадено 

не по –рано от 2 месеца от датата на сключване на договора. 

5.Копие от лиценза / разрешението/ за извършване на охранителна дейност. 

6.План за пропусквателния режим и охраната на обекта. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра – един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

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

Красимир Данов -Директор                                  ……………………………. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
VI.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

 

Образец № 1  

 

Наименование на участника:  

 

СПИСЪК  

на документите, съдържащи се в офертата 

за участие в обществена поръчка възлагана чрез публична покана  

по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет:  

„Осигуряване на невъоръжена физическа охрана,  видеонаблюдение и пропускателен 

режим на територията на обект СОУ”Отец Паисий” гр.Враца и прилежащата оградена 

територия” с адрес: гр.Враца, ул.”Ал.Стамболийски „ № 10 

 

№ Съдържание 

Вид на документа  

(оригинал или 

заверено копие) 

1. Списък на документите и информацията, съдържаща се в 

офертата, подписан от участника 

 (оригинал по Образец № 1) 

 

2. Представяне на участника (оригинал по Образец № 2)   

3.  Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (оригинал по Образец № 

2.1)   

 

4. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (оригинал по  Образец 

№ 3) 

 

5. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (оригинал по 

Образец № 4) 

 

6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

(оригинал по  Образец № 5) 

(когато участникът ще ползва подизпълнител)  

 

7. Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП (оригинал по Образец № 

6) 

 

8. 

 

Техническо предложение (оригинал по Образец № 7), към 

което са приложени: описание на технологията и 

хронологията на охранителните действия съгласно 

изискванията на техническата спецификация, примерни 

графици, схеми и маршрути по т.2, букви “в“ и “г“ от 

техническата спецификация (оригинали изготвени и 

подписани от участника)  

 

9. Ценово предложение (оригинал по Образец № 8)  

10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено 

да представлява участника в поръчката (оригинал) 

(когато участникът не се представлява от лицата, които 

имат право на това, съгласно актуалната му 

регистрация) 

 

11. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в 

обединението (заверено от участника копие) 

(когато участникът е обединение на физически и/или 

юридически лица) 

 

12. Лиценз за извършване на охранителна дейност съгласно 

Закона за частната охранителна дейност, валидeн на 

територията на цялата страна или на територията на Бургаска 

област (заверено копие) 

 

   

 

 

Дата  

 

 

________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на лицето и печат __________________________ 



 

 

Образец № 2 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 

 

Административни сведения 

 

Наименование на участника:   

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 

(или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в 

която участника е установен) 

 

Седалище: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефони:   

Факс:   

E-mail адрес:   

(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавят необходимия брой полета) 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета) 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес   

  

  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес   

  

  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес   

  

  

  

Участникът се представлява заедно или поотделно 

(невярното се зачертава) от следните лица: 

1……………………………………… 

2……………………………………… 

Данни за банковата сметка:  

Обслужваща банка:……………………………… 
IBAN.......................................................... 

BIC............................................................. 

Титуляр на сметката:............................................ 

 

 

 



 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
С настоящото заявяваме, че желаем да участваме в обществената поръчка възлагана чрез 

публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет  

„Осигуряване на невъоръжена физическа охрана и пропусквателен режим, дведесет и 

четиричасово видеонаблюдение и охрана със сигнално-охранителна техника с три точки 

на охрана на територията на обект СОУ”Отец Паисий” гр.Враца и прилежащата оградена 

територия с адрес: гр.Враца, ул.”Ал.Стамболийски „ № 10 

Декларираме, че сме запознати с публичната покана и условията за участие в 

горепосочената обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги 

приемаме без възражения, като се задължаваме да спазваме всички условия на 

Възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея. 

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 /деветдесет/ календарни дни 

от крайната дата за получаване на офертите и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде 

прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

Цената за изпълнение на поръчката е съгласно попълнения образец „Ценово предложение”, 

неразделна част от офертата ни. Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, предложената от 

нас цена ще остане същата и няма да бъде променяна по време на изпълнението. 

Декларираме, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с 

изискванията на Възложителя и условията на проекта на договора.  

Запознати сме с проекта на договор към публичната покана и приемаме условията му. В 

случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката ще сключим договор по приложения към 

публичната покана проект. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети 

с офертата до изтичане на срока на договора. 

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при сключване на договора ще 

представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, 

ал. 5 от ЗОП /актуална към датата на сключване на договора/. 

Приложенията към нашата оферта са съгласно изготвения и подписан от нас списък на 

документите в офертата, представляващи неразделна част от нея. 

Неразделна част от настоящия документ е декларацията по чл.47, ал.9 от ЗОП за 

обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника 

съгласно документите за регистрация. 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на лицето и печат __________________________ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец  № 2.1 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я1 

по чл.47, ал.9 от ЗОП 

 

Подписаният/ата …………………………………………………………………… 

(трите имена) 
данни по документ за самоличност …………………………………………………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на ………………………………………………………………………. 

(длъжност) 

на ………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………………………….…, 

в изпълнение на изискванията на чл.47, ал.9 от ЗОП и в съответствие с изискванията на 

възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет„Осигуряване на 

невъоръжена физическа охрана и пропусквателен режим, дведесет и четиричасово

 видеонаблюдение и охрана със сигнално-охранителна техника с три точки на охрана на 

територията на обект СОУ”Отец Паисий” гр.Враца и прилежащата оградена територия с 

адрес: гр.Враца, ул.”Ал.Стамболийски „ № 10 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 

присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) 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. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 от ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а 

от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност 

в неговата организация. 

3. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.  

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-

дневен срок от настъпването им. 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства (по т. 1.-4) са:  

1............................................... 

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

3............................................... 

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът 

е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за 

обстоятелствата по т.1-4, са:  

1............................................... 

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

3............................................... 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 

 

 

 

                                                           
1 Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния 
участник според документите му за регистрация. 



 

 

 

 

Образец  № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

 

 
Подписаният/ата .......................................................................................... 

(трите имена) 
данни по документ за самоличност .......................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на .......................................................................................... 

(длъжност) 

на ................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в обществена поръчка с предмет: 

„Осигуряване на невъоръжена физическа охрана и пропусквателен режим, дведесет и 

четиричасово видеонаблюдение и охрана със сигнално-охранителна техника с три точки 

на охрана на територията на обект СОУ”Отец Паисий” гр.Враца и прилежащата оградена 

територия с адрес: гр.Враца, ул.”Ал.Стамболийски „ № 10 

  

 1.При изпълнението на обществената поръчка  няма да използваме/ще използваме 

подизпълнители /подчертава се вярното/. 

 2.Подизпълнител/и ще бъде/бъдат: …………............................................................., 

  (изписват се имената/фирмите на подизпълнителите) 

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата. 
  3.Видът на работите от предмета на поръчката, които ще извършват подизпълнителите са 

следните: ……………………………………………………………… 

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

стойността на поръчката. 

       

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни. 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 

 



Образец № 4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за приемане на условията в проекта на договора  

по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП 
 

Подписаният/ата .......................................................................................... 

(трите имена) 
данни по документ за самоличност .......................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на .......................................................................................... 

(длъжност) 

на ................................................................................................................................................... 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в обществена поръчка с предмет: 

„Осигуряване на невъоръжена физическа охрана и пропусквателен режим, дведесет и 

четиричасово видеонаблюдение и охрана със сигнално-охранителна техника с три точки 

на охрана на територията на обект СОУ”Отец Паисий” гр.Враца и прилежащата оградена 

територия с адрес: гр.Враца, ул.”Ал.Стамболийски „ № 10 

  

ДЕКЛАРИРАМ: 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.  

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец № 5 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 
 

Подписаният/ата ................................................................................................................. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност ....................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на .................................................................................................................... 

(длъжност) 
на ................................................................................................................................................. 

(наименование на подизпълнителя) 

ДЕКЛАРИРАМ: 
1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, 

юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): 

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

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ..................................................... 

(наименование на участника в поръчката, на който лицето е подизпълнител) 

„Осигуряване на невъоръжена физическа охрана и пропусквателен режим, дведесет и 

четиричасово видеонаблюдение и охрана със сигнално-охранителна техника с три точки на 

охрана на територията на обект СОУ”Отец Паисий” гр.Враца и прилежащата оградена 

територия с адрес: гр.Враца, ул.”Ал.Стамболийски „ № 10 

 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 

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

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат 
изпълнени от подизпълнителя) 

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 поръчка и да представим самостоятелна 

оферта.  

  

Дата  ............................/…............................/............................. 

Име и фамилия ........................................................................................... 

Подпис (и печат)  ........................................................................................... 

    

 

 

 Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще 
ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са 

повече от един. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Образец  № 6 

 

С П И С Ъ К 

по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП 

 

  
Подписаният/ата ………………………………………………………………………… 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност ………………………………………………………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на …………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на ……………………………………………………………………………………………..,  

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ  …………………………. – участник в обществена поръчка възлагана чрез 

публична покана с предмет „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана и 

пропусквателен режим, дведесет и четиричасово видеонаблюдение и охрана със 

сигнално-охранителна техника с три точки на охрана на територията на обект СОУ”Отец 

Паисий” гр.Враца и прилежащата оградена територия с адрес: гр.Враца, 

ул.”Ал.Стамболийски „ № 10, заявяваме, че през последните 3 (три) години считано до 

датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу услуги, еднакви или 

сходни с предмета на конкретната обществена поръчка, както следва: 

 № Предмет на изпълнената услуга и 

кратко описание 

 Крайна дата на изпълнение на 

услугата 

Получател на 

услугата 

1. 

2. 

3. 

    

  

В подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните 

доказателства по чл.51, ал.4 от ЗОП /изброяват се конкретните приложени от участника 

документи или конкретните регистри, на които той се позовава. Участникът може да прилага 
или да се позовава на едно или повече от изброените в чл.51, ал.4 от ЗОП доказателства/: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

  

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис (и печат)  ........................................................................................... 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец № 7 

 

Наименование на участника:  

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

за участие в обществена поръчка възлагана чрез публична покана  

по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: 

„Осигуряване на невъоръжена физическа охрана и пропусквателен режим, дведесет и 

четиричасово видеонаблюдение и охрана със сигнално-охранителна техника с три 

точки на охрана на територията на обект СОУ”Отец Паисий” гр.Враца и 

прилежащата оградена територия с адрес: гр.Враца, ул.”Ал.Стамболийски „ № 10 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с публичната покана и настоящата документация за участие в 
горепосочената обществена поръчка, с настоящото представяме нашето техническо предложение 

като предлагаме да изпълним поръчката съгласно техническите изисквания и спецификация и 

декларираме следното: 

1. Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на 

сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 

 2. Ще изпълняваме предмета на поръчката, както следва: 

а/ в пълно съответствие с техническата спецификация от настоящата документация; 

б/ при условията и в срока на договора; 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката, в пълно съответствие 

с публичната покана, изискванията на възложителя и представеният проект на договор. 

Всички дейности, свързани с предмета на поръчката, ще бъдат съгласувани с възложителя и 

при необходимост коригирани и ще се изпълняват при условия и срок,  в обем и съдържание 

съгласно техническата спецификация и документацията за участие. 

Настоящото техническо предложение е валидно за срок от 90 (деветдесет) дни от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно поканата за обществената поръчка и 

ще остане обвързващо за нас. 

Към настоящото техническо предложение прилагаме: 

1. Описание на технологията и хронологията на охранителните действия съгласно 

изискванията на техническата спецификация. 

2. Примерни графици, схеми и маршрути по т.2, букви “в“ и “г“ от техническата 

спецификация.  

  

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на лицето и печат __________________________ 

 

Когато участник в процедурата е обединение, настоящия образец на техническо предложение се 

представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е 

упълномощено от членовете на обединението, съгласно договора за създаване на обединение 

/документа за упълномощаване на представляващ, подписан от участниците в обединението/. 

 

 

 

 

 

 



 

Образец № 8 

Наименование на участника:  

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в обществена поръчка възлагана чрез публична покана  

по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: 

„Осигуряване на невъоръжена физическа охрана и пропусквателен режим, дведесет и 

четиричасово видеонаблюдение и охрана със сигнално-охранителна техника с три 

точки на охрана на територията на обект СОУ”Отец Паисий” гр.Враца и 

прилежащата оградена територия с адрес: гр.Враца, ул.”Ал.Стамболийски „ № 10 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в горепосочената 

обществена поръчка, като потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия за изпълнение на 

поръчката и сме отчели всички фактори на оскъпяване, които биха произтекли при изпълнение на 

поръчката от местоизпълнението и местоположението, организационните и техническите 

изисквания на възложителя в техническата спецификация, условията и сроковете на договора и 

други, и в предложената цена сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в 

съответствие с посочените условия и изисквания, както и всякакви други изисквания в 

нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.  

Предлагаме да изпълним поръчката, включително всички предвидени дейности и други 

задължения, при условията, в сроковете и по начина, предписани в договорните условия, 

включително в техническата спецификация и настоящата документация, за цените, посочени в 

ценовото предложение. 

Ние предлагаме следната цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка: 
Месечна цена в размер на .............................. (............................................................................ 

словом) лева без ДДС.  
Месечна цена  в размер на .............................. (............................................................................ 

словом) лева с  ДДС.  

 Обща цена за дванадесет месеца  в размер на .............................. 

(...................................................................................................................................... словом) лева без 

ДДС.  

 Обща цена за двадесет и четири месеца  в размер на .............................. 

(....................................................................................................................................... словом) лева с  

ДДС. 
Декларираме, че предложената от нас цена е определена при пълно съответствие с 

условията от поканата и документацията за участие и включва всички разходи по изпълнение на 

всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото изпълнение предмета на поръчката, 

включително възнаграждения на екипа от лица, свързани с изпълнението, както и всички други 

присъщи и съпътстващи разходи при осъществяване предмета на поръчката. 

Предложените цени в настоящото ценово предложение са обвързващи за целия срок на 

изпълнение на поръчката. 

Несъответствието между предложената месечна цена и посочената обща цена, както и 

несъответствието между посочените с цифри и изписаните с думи цени, са основания за 

отстраняване на участника. 
Декларираме, че сме съгласни с условията, поставени от възложителя, и начина на 

плащане, посочен в документацията за участие в поръчката. 

Приемаме, че единствено и само ние сме отговорни за евентуално допуснати грешки или 

пропуски в изчисленията на предложените от нас цени. 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на лицето и печат __________________________ 

 

Когато участник в процедурата е обединение, настоящия образец на техническо предложение се 

представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е 

упълномощено от членовете на обединението, съгласно договора за създаване на обединение 

/документа за упълномощаване на представляващ, подписан от участниците в обединението/. 



СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”  

Враца 3000, ул. „Ал. Стамболийски” №10, тел/факс 092/621045, email: otecpaisii@abv.bg 

 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

по покана за Осигуряване на невъоръжена физическа охрана и пропусквателен 

режим,  видеонаблюдение и охрана със сигнално-охранителна техника на 

територията на обект СОУ”Отец Паисий” гр.Враца и прилежащата оградена 

територия с адрес: гр.Враца, ул.”Ал. Стамболийски „ № 10 

 

 

І. ПОКАЗАТЕЛИ: 

1. Предложена цена – П1 

2. Процент на обхват на видеонаблюдение на обекта – П2  

3. Време за реагиране – П3 

4. Размер на заложени в офертата инвестиции за подобряване качеството на 

охранителната дейност – П4 

ІІ. ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО: 

1. П1 – 45% (0,45) 

2. П2 – 35% (0,35) 

3. П3 – 10% (0,10) 

4. П4  - 10% (0,10) 

ІІІ. МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖЕН БРОЙ ТОЧКИ: 

1. П1 –  10 точки 

2. П2 – 10 точки 

3. П3 – 10 точки 

4. П4  - 5 точки 

ІV. СИМВОЛНО ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ТОЧКИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЯ: 

1. П1 - Тц 

2. П2 – То 

3. П3 – Тв 

4. П4 – Ти 

V. УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ: 

1. “Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в 

комплексната оценка – 0,45.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула: 

                                               С min 

               Т ц  = 10   х    -----------------,  където : 

                                               C n  

 “10” е максималните точки по показателя ; 

 “Cmin.” е най-ниската предложена цена ; 

 “Cn” е цената на n- я участник. 

Точките по първия показател на n- я участник се получават по следната формула: 

 П1 =  Т ц   х   0,45, където: 

 

 “0,45” е относителното тегло на показателя. 

 

 



2. „Процент на обхват на видеонаблюдението на обекта“, с максимален брой точки – 10 

и относително тегло в комплексната оценка – 0,35.   

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които са с най- кратко 

време за реакция на мобилните екипи. Точките на останалите участници се определят в 

съотношение към най-високия процент на обхват на видеонаблюдение по следната 

формула: 

 

То = 10 х %макс   , където: 

    % п 

 “10” е максималните точки по показателя ; 

 %макс  е максимален процент на покритие с видеонаблюдение на обекта  

 %п  - процент на покритие с видеонаблюдение на обекта на n-тия участник 

 

Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула: 

 П2 = То х 0,35 

 “0,35” е относителното тегло на показателя. 

 

3. “Време за реагиране”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,10. 

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложено най-

кратко време за реагиране на мобилни екипи. Максимален брой получава участникът, 

посочил най-кратко време за реакция. Точките на останалите участници се определят в 

съотношение към най-ниското предложено време за реакция  по следната формула: 

 

Тв = 10х Vмин.   , където : 

                  Vп 

 “10” е максималните точки по показателя ; 

 Vмин. е минималното време за реагиране 

 Vп е времето за реагиране на n- я участник 

Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула: 

    П3 = Тв х 0,10 

 “0,10” е относителното тегло на показателя. 

 

    4. „размер на заложени инвестиции за подобряване качеството на охраната на обекта“ , 

с максимален брой точки – 5 и относително тегло – 0,10 

 Максимален брой точки получава участникът, посочил най-висока сума на 

инвестиции. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-

ниското предложено време за реакция  по следната формула: 

  Ти = 5х Sмакс   

    Sп 

 “5” е максималните точки по показателя ; 

 Sмакс е максималната заложена сума за инвестиции 

 Sп е заложената сума за инвестиции на n- я участник 

 

Точките по четвъртия показател на n – я участник се получават по следната формула: 

 П4 =  Ти   х   0,10, където: 

 “0,10” е относителното тегло на показателя. 

 

 5. Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по трите показателя, изчислени по формулата:  

КО = П 1 + П 2+ П 3+ П 4 

 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

 


