
 

 

  

Във връзка с отправени запитвания от кандидат участници в обществена 

поръчка с предмет „Охрана на войскови имоти на военни формирования 

подчинени  на Съвместното командване на силите”, даваме следните 

разяснения: 

1. Относно изискването на т.5.9. от ГЛАВА ІІІ УКАЗАНИЯ към 

участниците в ограничената процедура за предоставяне на необходимата 

документация и конкретно за средния годишен брой на служителите 

(охранители) за последните три години – 2010 г., 2011 г. и 2012 г., е необходимо 

да се представи: 
Документ „Обобщена справка за работодател за период от 01.01.2010 до 

31.12.2012” (оригинал с мокър печат), съдържащ необходимата информация 

съгласно изискванията на Териториалната агенция за приходите. Документа ще 

бъде приет от Възложителя и същия следва да бъде съпроводен с Декларация 

изготвена в свободна форма  и подписана от кандидата. В нея се декларира, че 

възоснова на трудово-правни отношения през посоченият от Възложителя 

период в управляваната от кандидата фирма средния годишен брой на 

служителите (охранители) е _____  души. 

2. Относно текста в Раздел ІІІ т. 2.3.10. от Обявлението и т.5.17. от Глава 

ІІІ от Указанията към участниците, конкретно на зададеният въпрос:  

Как следва да тълкуваме и какво се има в предвид под аналогичен 

предмет ?   

ОТГОВОР: 

Във връзка с Глава четвърта – ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА и Раздел І - 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ от Закона за 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, на основание чл.51, т.1. – за доказване на 

техническите възможности и/или квалификацията на кандитатите, възложителя 

изисква, при поръчки по чл 3, ал.2 да бъде представен списък на основните 

договори през последните 5 години, включително стойностите, датите и 

получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. С текста „предмет 

аналогичен на настоящата процедура за периода 2008 – 2012 г.”, възложителя 

има в предвид кандидата да представи минимум 5 (пет) договора за извършване 

на охранителна дейност за последните 5 години. 

3. Относно текста, посочен в Раздел ІІІ т. 3.2. от Обявлението и т. 5.18. от 

Глава ІІІ от Указанията към участниците на зададеният въпрос:  

За кои служители следва да бъдат приложени горецитираните 

документи? За ръководните служители, които отговарят за изпълнение на 

услугата, или и за охранителния състав, възлизащ на 845 човека? 

ОТГОВОР: 

В Регистъра на Агенцията по обществени поръчки бе публикувано 

Решение за промяна № 120-2601/28.03.2013 г. на Решение № 120-

2155/14.03.2013 г., относно нанесените корекции по документацията за участие 

в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка за охрана на 



войскови имоти на военни формирования подчинени на Съвместното 

командване на силите. 

Във връзка с Глава четвърта – „Общи правила за участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка” и Раздел І – „Изисквания към кандидатите и 

участниците” от Закона за обществените поръчки, на основание чл. 51, ал. 1,  

т. 7. – за доказване на техническите възможности и/или квалификацията на 

кандитатите - за ръководния състав изискването за образование е висше 

(бакалавър, магистър), а за персонала – документ за обучение на служителите, 

включващ задължително програма минимум, изготвена от Академията на МВР и 

утвърдена от директора на Главна дирекция „Охранителна полиция” по реда на 

чл.28 от Закона за частната охранителна дейност. 

4. Относно текста, посочен в т. 5.2. от Глава ІІІ от Указанията към 

участниците на зададеният въпрос:  

Следва ли заедно с документите за предварителен подбор, до 

Възложителя да се изпратят и всички необходими документи за 

извършване на проучване и издаване на изискваното удостоверение и 

разрешение за достъп съгласно ЗЗКИ и изискванията на ДКСИ такова 

проучване да бъде инициирано единствено чрез Възложителя на 

съответната обществена поръчка? 

ОТГОВОР: 

Изискването в заявлението за участие в предварителния подбор да 

съдържа - удостоверение за сигурност, разрешение за достъп до класифицирана 

информация или потвърждение на ниво „Поверително” се отнася до 

управленческия/ръководния състав на кандидата. Относно необходимите 

документи за извършване на проучване и издаване на изискваното 

удостоверение и разрешение за достъп съгласно ЗЗКИ и изискванията на ДКСИ, 

касае изпълнителния персонал на фирмите и ще се инициира след 

приключването на процедурата, при сключване на рамковото споразумение и 

едногодишния договор с конкретните изпълнители на поръчката. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


