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ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА: 

1. Предмет на обществената поръчка: 
1.1. Изграждане на интегрирана система за периметрова охрана, 

видеонаблюдение и контрол на достъпа на военно формирование 52370 - 
Негушево.  

1.2. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в 
раздел ІV в настоящата документация.  

2. Дейностите се извършват за периметрова охрана, видеонаблюдение и 

контрол на достъпа на пожаро опасен войскови имот № ВР-2888 в.ф. 52370 - 

Негушево в управление на Съвместното командване на силите (СКС). 

3. Обхват на поръчката: Изграждане на интегрираната система за 

периметрова охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа на територията на 

военно формирование 52 370-Негушево. 

4. Място и срок на изпълнение на услугата: 
4.1. Място на изпълнение на услугата, е територията на военно 

формирование 52370 - Негушево. 
4.2. Срок за изпълнение на договора до 180 (сто и осемдесет) календарни 

дни. 
 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА 

А. Изисквания към услугата. 

В състава на интегрираната система за периметрова охрана, 

видеонаблюдение и контрол на достъпа на територията на военно формирование 

52 370-Негушево да бъдат включени следните системи: 

 Система за периметрова охрана (СПО); 

 Алармена система против проникване (АСПП); 

 Система за видеонаблюдение (СВ); 

 Система за контрол на достъпа (СКД) (по-нататък в текста и системи); 

 Център за управление и наблюдение (ЦУН). 

 

Б. Технически изисквания към интегрираната система. 

1. Всяка от системите (СПО, АСПП, СВ и СКД) на територията на военно 

формирование 52 370-Негушево, описани в точка В да е елемент от 

интегрираната система, но да функционира самостоятелно, като запазва 

функциите си за автономна работа. 

a) Интегрирането на системите да бъде след централно устройство 

(самостоятелен контролер, контролен панел) - за управление, за сигнализация, за 

визуализация, за наблюдение и за пренос на информация; 

b) Интегрирането да се реализира чрез интегриращо оборудване и 

софтуер. Допуска се интегриращото оборудване и софтуер да са част от 

системата за видеонаблюдение; 

c) Допуска се, поради необходимостта от интегриране, изискванията за 

работни станции, разписани поотделно за самостоятелни системи, да се 

реализират чрез една работна станция (интегриращо оборудване) и (интегриращ) 
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софтуер. 

2. Допуска се изпълнение с повече от едно централно устройство 

(контролен панел, сървър или друго) за всяка една от системите по точка В. 

3. За всяка една от системите по точка В да се предвидят необходимите 

софтуер и лицензи. 

4. Системите да се управляват и наблюдават от център за управление и 

наблюдение разположен в административната сграда на военно формирование 

52370-Негушево. 

В ЦУН да се осигурят възможности за управление, сигнализация, 

визуализация и наблюдение на интегрираната система чрез централни 

устройства и/или работни станции (персонални компютри), както и приемане на 

алармени сигнали. 

5. Централните устройства на системите по точка В да се инсталират в ЦУН 

и/или в помещения и табла (шкафове), разположени в района на 

формированието. 

6. В ЦУН да се осигурят възможности за приемане, обработване и 

архивиране на информация от СВ. В ЦУН да бъде осигурена възможност за 

съхранение на архивираната информация не по-малко от 60 (шестдесет) 

денонощия след нейния запис. 

7. Независимо от мястото за разполагане на централните устройства, в ЦУН 

да се осигури управление, сигнализация и визуализация на системите, както и  

приемане на алармен сигнал и/или информация от АСПП. 

8. Да се осигурява защита на достъпа до ИС чрез кодове/пароли.  

9. На представител на военно формирование 52 370-Негушево да бъдат 

предоставени дистрибутивите на софтуера, инсталиран на персоналните 

компютри. 

10. Местата за разполагане на камерите за видеонаблюдение се означават 

като точки, с поредни номера. Спрямо тях се дефинира и местоположението на 

оборудване от периметровата охрана, контрола на достъпа, комуникационната 

свързаност и електрозахранването. Примерно местоположение на точките е 

указано в ТТЗ С.92.0050.13 УСВЦ. 

11. Комуникационната свързаност на територията на района да се 

осъществява по  три типа: 

11.1. Комуникационна свързаност тип 1: безжична свързаност. 

11.2. Комуникационна свързаност тип 2: кабелна оптична свързаност. 

11.3. Комуникационна свързаност тип 3: свързаност с меден кабел. 

12. Комуникационна свързаност тип 1 (Безжично). 

12.1. Комуникационната свързаност тип 1 да позволява безжични 

комуникации, при дефинирана основна комуникационна точка, със следните 

възможности: 

a)  Предаване на сигнал от камера (крайна комуникационна точка) към 

основна комуникационна точка; 

b)  Предаване на сигнал от камера (крайна комуникационна точка) към 

предходна камера или друга комуникационна точка (междинни комуникационни 

точки) и от там - до основна комуникационна точка; 
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12.2. Характеристиките на точки за безжична комуникационна свързаност 

са описани в ТТЗ С.92.0050.13 УСВЦ. 

13. Комуникационна свързаност тип 2 (Кабелна оптична свързаност). 

13.1. Комуникационната свързаност тип 2 да включва всички необходими 

компоненти за изграждане на кабелна оптична свързаност между посочени 

конкретни комуникационни точки, оборудване за периметрова охрана, 

видеонаблюдение и контрол на достъпа.  

13.2. Кабелната оптична свързаност да се  изпълни с не по-малко от три 

оптични линии описани в ТТЗ С.92.0050.13 УСВЦ. 

14. Оборудване за комуникационна свързаност тип 3 (Свързаност с 

меден кабел, тип FTP). 

14.1. Оборудването за комуникационна свързаност тип 3 да включва 

всички необходими компоненти за изграждане на свързаност с меден кабел тип 

„FTP“. 

15. За ЦУН да се предвиди комплект оборудване за комуникации 

(например: шкафове, пасивно и активно оборудване и др.). 

Точния брой и вид на оборудването за комуникации да се определят на 

стадий „Разработване на системата“. 

16. Линиите и оборудването за осъществяване на комуникационна 

свързаност да осигуряват и поддържат необходимите за пренос на сигнал 

количествени и качествени характеристики, като: 

16.1. Скорост на пренос. 

16.2. Честотна лента. 

16.3. Съотношение на сигнал/шум. 

16.4. Сила на сигнала. 

16.5. Време на закъснение. 

16.6. Протоколи и интерфейси. 

16.7. Други. 

17. Електрическото захранване на оборудването на територията на района 

да се осъществява от два вида източници: 

17.1. Източник на електрическо захранване тип 1: мрежа. 

17.1.1. Източник на електрическо захранване тип 1 (Мрежа). 

17.1.1.1. Основен източник на захранване за интегрираната система за 

периметрова охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа на територията на 

военно формирование 52 370-Негушево да бъде външната електроснабдителна 

мрежа.  

17.1.1.2. Допълнителен основен източник на захранване: електрически 

генератори, задвижвани от бутални двигатели с вътрешно горене (агрегати) - два 

броя (агрегат 1 и агрегат 2).  

a) Агрегат 1: с номинална мощност, не по-малка от 1,5 пъти 

номиналната мощност на UPS 1, но не по-малка от 3,5 kW.  

b) Агрегат 2: с номинална мощност, не по-малка от 1,5 пъти 

номиналната мощност на UPS 2, но не по-малка от 1,5 kW.  

c) Агрегатите да осигуряват автономност на захранването не по-малка 

от 8 (осем) часа, при работа на номиналната им мощност; 
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d) За всеки агрегат да се предвиди електрическо табло с оборудване за 

автоматично включване на резерва (АВР) при отпадане на мрежата. Да се 

предвиди и възможност за местно ръчно включване на агрегата. Да се предвидят 

необходимото оборудване за комутация и защита и кабели. 

17.1.1.3. Резервен източник на захранване: непрекъсваеми 

токозахранващи устройства (UPS) - два броя (UPS 1 и UPS 2). 

a) UPS 1: с номинална мощност, не по-малка от 1,3 пъти инсталираната 

мощност на консуматорите, захранвани от него.  

b) UPS 2: с номинална мощност, не по-малка от 1,3 пъти инсталираната 

мощност на консуматорите, захранвани от него.  

c) UPS-ите да осигуряват автономност на захранването не по-малка от 

10 (десет) минути при работа на номиналната им мощност; 

d) За всеки UPS да се предвиди електрическо табло с оборудване за 

захранване на токови кръгове. Да се предвиди в таблото възможност за 

захранване на консуматорите от UPS или от мрежа. Да се предвидят 

необходимото оборудване за комутация и защита и кабели. 

17.2. Източник на електрическо захранване тип 2: фотоволтаична система. 

17.2.1. Основен източник на захранване за отделни, допълнително 

указани точки да са два или повече типа самостоятелни фотоволтаични системи 

(по-нататък в текста - ФВС) (ФВС 1 и ФВС 2). 

a) ФВС 1: с два броя поликристални панели, всеки с мощност, не по-

малка от 130 Wp и два броя акумулаторни батерии, всяка с капацитет, не по-

малък от 100 Ah;  

b) ФВС 2: с два броя поликристални панели, всеки с мощност, не по-

малка от 130 Wp и три броя акумулаторни батерии, всяка с капацитет, не по-

малък от 100 Ah; 

c) Акумулаторните батерии, включени във ФВС да осигуряват 

автономна работа на консуматорите, при работа на номиналната им мощност, за 

не по-малко от 48 (четиридесет и осем) часа; 

d) Фотоволтаичните системи да включват в комплект необходимото 

оборудване и кабели (например: контролери, конектори и др.); 

17.2.2 Като резервни източници за захранващи блокове, извън 

посочените до тук, могат да се използват допълнителни акумулаторни батерии, с 

осигурена възможност за заряд от мрежата. 

17.2.3 Срокът за експлоатация на акумулаторни батерии, резервиращи 

захранването,  да бъде не по-малък от 3 (три) години. 

18. Всички съставни части да съответстват на изискванията на околната 

среда, в която са поставени или да бъдат предприети мерки за осигуряване на 

необходимите условия. 

19. Да се приложат подходящи мерки за намаляване на риска при 

въздействие от мълнии. При точки с ФВС цялото монтирано оборудване бъде 

защитено с комплект за мълниезащита. 

20. Контролерите и допълнителните устройства, предназначени за 

инсталиране извън ЦУН, да се разполагат в сгради, на стени, а при необходимост 

и в метални табла (кутии, шкафове), включително и за външен монтаж. 
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21. При условие, че са за външен монтаж, таблата (кутиите, шкафовете) да 

са осигурени против проникване на прах и вода (защита, не по-ниска от IP 44, 

съгласно БДС EN 60529 или негов еквивалент). 

22. Металните табла, кутии или шкафове за външен монтаж  и технически 

средства, предназначени за работа на открито, да са с подходящо 

антикорозионно и/или лаково-бояджийско покритие, гарантиращо защита от 

корозия. 

23. Да се изгради канална мрежа в определени участъци на района, основно 

за полагане на оптични кабели. 

24. Инсталиране на кабели: 

a. В административната сграда кабелите да се инсталират в кабелни 

канали.  

b. В останалите части на района кабелите да се инсталират в каналната 

мрежа и/или открито, и/или в канали, и/или в гофрирани тръби по стени и 

конструкции. В каналната мрежа кабелите да се инсталират в тръби. 

c. Преминаването на кабели между корпусите в района на 

формированието (при необходимост) да става с комплект за въздушно 

преминаване. 

 

В. Изисквания към подсистемите от състава на интегрираната 

система. 
1. Система за периметрова охрана (СПО) -  следва да обхваща периметъра 

на района на формированието, по неговата външна граница (включително и 

паркинга за автомобили), като осигурява охрана на оградата по цялата и 

дължина, включително прекъсванията за врати. СПО следва да отговаря на 

следните изисквания: 

1.1. Да използва сензорни устройства (кабели и/или детектори) работещи 

на вибрационен принцип. 

1.2. Охранявания периметър да се раздели на не по-малко от 14 зони. 

1.3. Да осигурява възможност за корекция на чувствителността на 

сензорите според климатичните условия. 

1.4. Да осигурява възможност за локализиране на мястото на нарушение 

(идентифициране на зоната на нарушение). 

1.5. Да осигурява сигнализация за алармено събитие до ниво зона. 

1.6. Да използва контролери и/или контролен панел. 

1.7. Комуникационната свързаност на контролерите да се решава в 

зависимост от свързаността на най-близко или удобно разположени точки. 

1.8. Контролерите (контролния панел) и допълнителните устройства (при 

необходимост) да са осигурени със захранване/захранващ блок и необходимите 

автономни акумулаторни батерии, предназначени само за периметровата охрана. 

1.9. Време за работа при захранване от автономни акумулаторни батерии, 

предназначени само за периметрова охрана – не по-малко от 24 часа. 

1.10. Да се предвиди работна станция (персонален компютър) за 

изобразяване в графичен вид на информацията за охраняемите зони и алармени 

събития в ЦУН. 
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1.11. Технически изисквания към СПО: 

1.11.1. Вибрационния контролер да поддържа не по-малко от 2 

охранявани зони с дължина не по-малко от 290 метра, като е монтиран в 

алуминиева кутия със защита не по-малка от IP 65 с вградени клавиатура за 

програмиране с цифров дисплей и не по-малко от 3 бр. релейни изходи. 

Комуникационния интерфейс да е RS 485. 

1.11.2. Сензорния кабел да е с диаметър не повече от 7 мм. 

2. Алармената система против проникване АСПП - следва да обхваща Хале 

№ 6 – СССКИД (корпус 3) (входовете на два обособени обема - обем № 1 и обем 

№ 2, на които е разделено халето).  

АСПП следва да отговаря на следните изисквания: 

2.1. Да се изгради охрана на Хале № 6 – СССКИД с един контролен 

панел, разположен в халето. 

2.2. Алармените сигнали (и/или информация) да се пренасят до ЦУН по 

кабелна оптична линия. 

2.3. Изисквания към конфигурацията: 

a) В Хале № 6 – СССКИД да бъдат обособени две зони; 

b) Броят на детекторите в зона да не превишава два; 

c) Зоните да се структурират в групи; 

d) Брой на групите – не по-малко от 2; 

e) Кабелно свързване на съставните части. 

2.4. Изисквания към контролен панел: 

a) Да бъде адресируем. 

b) Да осигурява необходимия брой зони, включително и чрез 

доокомплектоване с разширители; 

c) Да поддържа, включително и чрез доокомплектоване с разширители, 

не по-малко от 32 зони, преброени при условие на кабелно свързване на един 

детектор в зона (без използване на ATZ); 

d) Да осигурява при доставката, заедно с разширителите, не по-малко 

от 24 зони; 

e) Да осигурява възможност за програмиране на  различни видове  зони 

(не по-малко от  три:  моментна, закъснителна и 24-часова); 

f) Да осигурява задаване на времеви интервали за включване на зони; 

g) Да разполага с енергонезависима памет за минимум 250 събития; 

h) Броят на потребителите, поддържан от контролния панел да се 

определи на стадий „Разработване на системата“, но да не бъде по-малко от 20; 

i) Да е разположен в метална кутия с „тампер” и подходяща 

заключваща система. 

2.5.  Контролният панел и разширителите да са осигурени със 

захранване/захранващи блокове и необходимите акумулаторни батерии. 

2.6.  От една клавиатура, разположена вътре в единия обем на халето да се 

осъществява управлението и администрирането, както и вземането (снемането) 

на зоните под (от) охрана. 

2.7.  Вземането (снемането) под (от) охрана на двата обема да се 

осъществява посредством два броя клавиатури, разположени извън обемите, на 
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стените (фасадите) на халето. 

Клавиатурите да се монтират в метални кутии с тампер-ключ. Тампер-

ключът на кутията да се  обособи като отделна закъснителна зона. 

2.8. Сигнализацията за алармено събитие да се извършва до ниво 

охранителна зона. 

2.9. Да се подава звуков сигнал на двете фасади на хале № 6 – СССКИД. 

2.10.  Всеки от входовете на обособените обеми на хале № 6 да се 

охранява: 

a) Врата (всяко отваряемо крило) – с магнитно-контактен детектор; 

b) Прозорци – да се охранява вътрешното пространство до прозорците с 

PIR детектори, тип „Завеса”, всеки два от които разположени един срещу друг; 

c) Обем – да се охранява вътрешното пространство до вратите с PIR 

детектори, разположени от двете страни на вратата. 

d) Съставните части да са за външен монтаж. 

2.11. Технически изисквания към АСПП. 

2.11.1. Общи изисквания. 

Съставните части на АСПП, за които има приети стандарти, да 

съответстват на изискванията на категория на сигурност 2 („Security grade” (SG)  

-  2) или по-висока, съгласно съответния стандарт, както е описано по-долу или 

да съответстват на изискванията на категория на сигурност 2 („Security grade” 

(SG)  -  2) или по-висока, съгласно БДС EN 50131-1:2007 „Алармени системи. 

Системи срещу проникване и нападение. Част 1: Изисквания към системите или 

еквивалентно”. 

2.11.2.  Изисквания към контролен панел. 

Да съответства на изискванията на категория на сигурност 2 („Security 

grade” (SG)  -  2) или по-висока, съгласно БДС EN 50131-3:2009 „Алармени 

системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 3: Устройство за 

управление и индикация или еквивалентно”. 

2.11.3. Изисквания към клавиатура. 

Да съответства, в касаещия обем, на изискванията на категория на 

сигурност 2 („Security grade” (SG) - 2) или по-висока, съгласно БДС EN 50131-

3:2009 „Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 3: 

Устройство за управление и индикация или еквивалентно”. 

2.11.4. Изисквания към детектори. 

a) PIR – да съответства на изискванията на категория на сигурност 2 

(„Security grade” (SG) - 2) или по-висока, съгласно БДС EN 50131-2-2:2008 

„Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 2-2: 

Детектори срещу проникване. Пасивни инфрачервени детектори или 

еквивалентно”; 

b) Магнитно-контактни детектори за дървени и метални врати – да 

съответстват на изискванията на категория на сигурност 2 („Security grade” (SG)  

–  2) или по-висока, съгласно БДС EN 50131-2-6:2009 „Алармени системи. 

Системи срещу проникване и нападение. Част 2-6: Отворени контакти 

(магнитни) или еквивалентно”. 

2.11.5. Изисквания към сирена. 

http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=45270
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=50652
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=50652
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=50652
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=51037
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=50649
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Да съответства на изискванията на категория на сигурност 2 („Security 

grade” (SG) – 2) или по-висока, съгласно БДС EN 50131-4:2009 „Алармени 

системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 4: Устройства за 

предупреждение или еквивалентно”. 

2.11.6. Изисквания към захранване. 

a) Основен източник на захранване: АС 230 V, 50 Hz, от мрежа. 

b) Резервен източник на захранване: акумулаторни батерии с 

напрежение 12 (24) V. 

c) Захранващите устройства да бъдат тип А, съгласно БДС EN 50131-

6:2008 „Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. Част 6: 

Захранващи устройства или еквивалентно”. 

d) Захранващите устройства да съответстват на изискванията на 

категория на сигурност не по-ниска от 2 („Security grade” (SG)  –  2), съгласно 

БДС EN 50131-6:2008 „Алармени системи. Системи срещу проникване и 

нападение. Част 6: Захранващи устройства или еквивалентно”. 

2.11.7. Захранващите устройства да осигуряват оптимални условия за 

работа на използваните типове акумулаторни батерии (нормирани заряден и 

разряден ток, а също и минимално допустимо напрежение на разряд и 

максимално зарядно напрежение) и да съответстват на изискванията на 

стандартите БДС EN 50130-4, БДС EN 50131-1, БДС EN 50131-6. 

2.11.8. Съставните части, предназначени за външен монтаж, за които в 

стандарт са определени изисквания за класове на околна среда, да съответстват 

на изискванията на клас на околна среда III (за работа на открито) или клас на 

околна среда IV (за работа на открито - общи условия), съгласно БДС EN 

50131-1:2007 „Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение. 

Част 1: Изисквания към системите или еквивалентно”. 

2.11.9. Време за реакция на системата - не по-голямо от 2 s. 

3. Система за видеонаблюдение - да осигурява наблюдение на обекти, 

както следва: 

a) Определена охранителна полоса по външния периметър; 

b) Определена охранителна полоса по външния периметър и на до 2 км. 

навън от периметъра (панорамно наблюдение);  

c) Подход към входа на района; 

d) Точка за достъп при КПП-А; 

e) Точка за достъп при КПП-Т; 

f) Вход № 2 на техническата територия; 

g) Вътрешен обем на складове: 

 Хале № 2 – Парк РМТО (корпус 1); 

 Хале № 3 – Парк РМТО (корпус 1); 

 Хале № 6 – свързочно имущество (корпус 1); 

 Хале № 7 – АБТИ склад (корпус 1); 

 Хале № 10 – транспортен (корпус 1); 

 Хале № 6 – СССКИД (корпус 3); 

http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=50652
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=49220
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=49220
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=49220
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=45270
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=45270
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h) Протежение на предни и/или задни страни (фасади) на складове, 

разположени в корпуси 2, 3 и 4 (вътрешно, за района, наблюдение):  

i)  Подход на жп линия; 

j)  ГСМ станция. 

Системата за видеонаблюдение трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

3.1. Централното устройство на системата за видеонаблюдение да 

осигурява цялостно управление на системата, запис, архивиране и търсене на 

видеоинформация. 

3.2. Централното, архивиращото устройство и мониторите да се 

разположат в ЦУН. 

3.3. Да се изпълни на IP-базирано решение. 

3.4. За осъществяване на видеонаблюдението да се използват: 

a)  Корпусни камери с цветно изображение (видеокамери), с обективи, 

съобразени с характеристиките на наблюдавания участък; 

b) Неохлаждаеми термовизионни камери с обективи, съобразени с 

характеристиките на наблюдавания участък. 

3.5. За осветяване на участъците, наблюдавани от корпусните цветни 

камери да се използват: 

a)  Инфрачервени (IR) прожектори, подбрани в съответствие с 

характеристиките на наблюдавания участък и типа на камерата. При 

необходимост, за по-дълги участъци, за осветяване на близките зони, да се 

използва втори прожектор за участък; 

b) Вградена IR подсветка. 

3.6. Проект на местоположението на точките,  направлението и зоните за 

наблюдение на камерите е показан на ТТЗ С.92.0050.13 УСВЦ. 

3.7. Разстоянието между камерите да е съгласно Схема № 1 от ТТЗ 

С.92.0050.13 УСВЦ., като се спазва изискването за сравнителна равномерност 

на разположението на камерите в отделните участъци. В ТТЗ С.92.0050.13 

УСВЦ са показани примерни топология и технологии за видеонаблюдение на 

района: 

a) Вида на камерата и осветлението; 

b) Начина на предаване на сигнала; 

c) Начина на захранване. 

3.8. Видеонаблюдението на част от зоните на определената охранителна 

полоса по външния периметър да се изпълни с неохлаждаеми термовизионни 

камери тип 1, като се предвидят необходимите за покриване на разстоянията 

обективи, като камерите да са окомплектовани за външен монтаж, със стойки за 

монтаж на стълб. Височина на монтаж – не по-малко от 2 m от ниво “терен”. 

3.9. Видеонаблюдението на част от зоните на определена охранителна 

полоса по външния периметър да се изпълни с корпусни камери с цветно 

изображение тип 1, като се предвидят необходимите за покриване на 

разстоянията обективи, като камерите да са окомплектовани за външен монтаж, 

със стойки за монтаж на стълб. Височина на монтаж – не по-малко от 2 m от 
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ниво “терен”. Да се осигури инфрачервена подсветка (от външен IR 

прожектор/и) на необходимото разстояние. 

3.10. Камерите за видеонаблюдение на определена охранителна полоса 

по външния периметър и на до 2 км. навън от периметъра (панорамно 

наблюдение) да се разположат на покривите, съответно, на административната 

сграда и корпус 3. 

3.10.1. Да се наблюдават зони, съгласно Схема 1 от ТТЗ С.92.0050.13 

УСВЦ. 

3.10.2. Видеонаблюдението на зони на определена охранителна полоса 

по външния периметър да се изпълни с комплект мултисензорна платформа. 

3.10.3. Изисквания към мултисензорната платформа: 

a)  Да осигурява видеонаблюдение при 24 часов режим на работа в 

предвидената зона на отговорност, както и наблюдение в дълбочина извън 

охранявания периметър на разстояние не по-малко от 2 километра; 

b) Платформата да има в състава си термовизионна камера тип 2, 

корпусна цветна камера тип 3 и панорамно устройство. 

3.10.4. За камерите да се предвидят необходимите за покриване на 

разстоянията обективи. Височина на монтаж – не по-малко от 1m от ниво 

“покрив”. Камерите да са окомплектовани за външен монтаж 

3.10.5. Видеoнаблюдението на външния периметър на формированието 

и на до 2 км. навън от него допълнително да осигурява следните режими: 

a)  Автоматично панорамно сканиране; 

b) Движение по определени фиксирани позиции; 

c) Наблюдение и запис на видеоинформацията в зоните за 

наблюдение; 

d) Управление на камерите чрез панорамно устройство; 

e) Автоматично завъртане в сектор при регистриране на сигнализация 

от периметровата охрана; 

f) Автоматично фокусиране на камерата в сектор при регистриране на 

сигнализация от периметровата охрана. 

3.11. Видеонаблюдението на зони на подхода към входа на района да се 

изпълни с две корпусни камери с цветно изображение, тип 1, със зони за 

наблюдение, съгласно Схема 1 от ТТЗ С.92.0050.13 УСВЦ, като се предвидят 

необходимите за покриване на разстоянията обективи. Камерите да са 

окомплектовани за външен монтаж, със стойки за монтаж на стълб. Височина 

на монтаж – не по-малко от 2 m от ниво “терен”. Да се осигури инфрачервена 

подсветка (от външен IR прожектор). 

3.12. Да се осигури видеонаблюдение на КПП-А, КПП-Т и на вход № 2 

на техническата територия 

a) Видеонаблюдението на посочените вход/изходи да се изпълни с 

корпусни камери с цветно изображение тип 2, като се предвидят необходимите 

обективи. 

b) Камерите да са окомплектовани за външен монтаж, със стойка за 

монтаж на стена. Височина на монтаж – не по-малко от 2 m от ниво “терен”. 

3.13. Да се осигури видеонаблюдение на вътрешния обем на складове да 
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се изпълни с корпусни камери с цветно изображение тип 2 в минимум 2 точки, 

както следва: 

a) Хале № 2 – Парк РМТО;  

b) Хале № 3 – Парк РМТО; 

c) Хале № 6 – свързочно имущество; 

d) Хале № 7 – АБТИ склад; 

e) Хале № 10 – транспортен; 

f) Хале № 6 – СССКИД. 

Камерите да са окомплектовани за външен монтаж, със стойки за монтаж 

на стена. Височина на монтаж – не по-малко от 2 m от ниво “терен”. 

3.14. Да се осигури видеонаблюдение по протежение на предни и/или 

задни страни (фасади) на складове (вътрешно наблюдение), като камерите да се 

разположат в съгласно Схема № 1 от ТТЗ С.92.0050.13 УСВЦ. За осигуряване 

на видеонаблюдението да се използват корпусни камери с цветно изображение 

тип 2, които да са окомплектовани за външен монтаж, със стойки за монтаж на 

стена. Височина на монтаж – не по-малко от 3 m от ниво “терен”. 

3.15. Да се осигури видеонаблюдение на подход на жп линия като 

видеонаблюдението да се изпълни с корпусна камера с цветно изображение тип 

1, като се предвиди необходимият за покриване на разстоянието обектив. 

Камерата да е окомплектована за външен монтаж, със стойка за монтаж на 

стълб. Височина на монтаж – не по-малко от 2 m от ниво “терен”. Да се осигури 

инфрачервена подсветка (от външен IR прожектор). 

3.16. Да се осигури видеонаблюдение на ГСМ станцията, като 

видеонаблюдението да се изпълни с неохлаждаема термовизионна камера тип 

1, като се предвиди необходимият за покриване на разстоянието обектив. 

Камерата да е окомплектована за външен монтаж, със стойка за монтаж на 

стълб. Височина на монтаж – не по-малко от 2 m от ниво “терен” . 

3.17. Да е налична детекция на движение. 

3.18. Да се използва видео компресия. 

3.19. Да се записва компресирана видеоинформация.  

3.20. Стандартът за компресиране да се определи на стадий 

„Разработване на системата“. 

3.21. Да се осигури приемане на сигнал от не по-малко от 64 камери. 

Допуска се използване на повече от едно централно устройство. 

3.22. Архивът да е разположен на носители, инсталирани в ЦУН. 

3.23. Да се осигури архив за 60 (шестдесет) денонощия, като обема на 

твърдите дискове, при разчетно време за непрекъснат запис от всички камери 

по 24 (двадесет и четири) часа в денонощието. 

3.24. Да се осигури възможност за достъп до архивираната информация. 

3.25. Да се осигури защита на информацията с пароли за достъп. 

3.26. Да се осигури възможност за презапис на информацията от HDD на 

външен носител. 

3.27. Да се осигури възможност за управление на повече от един 

монитор. 

3.28. Допуска се използване на комбиниран кабел за пренос на 
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видеосигнал и за захранване на камерите. Примерен разчет е описан в ТТЗ 

С.92.0050.13 УСВЦ. 

3.29. Да се осигури захранване на системата за видеонаблюдение от 

основен и резервен източник. Примерен разчет е описан в ТТЗ С.92.0050.13 

УСВЦ. 

3.30. Технически изисквания към системата за видеонаблюдение: 

3.30.1. Изисквания към архивиращото устройство – Брой на кадрите от 

всяка камера – не по-малко от 15 f/sec в режим на наблюдение и не по-малко от 

5f/sec (704х576) в режим на запис. 

3.30.2. Изисквания към с корпусни цветни камери тип 1: 

a) Ден/нощ IP камера, цветно изображение. 

b) Размер на матрицата: не по-малка от 1/3”. 

c) Разделителна способност: не по малка от 1920х1080@25 fps; 

d) Светлочувствителност: цветно – не повече от 0,1 lx; черно-бяло  – 

не повече от 0.03 lx 

e) Видео компресия: H.264 / MPEG4 / MJPEG 

f) Мрежов интерфейс: RJ 45; 

g) Работна температура: да включва диапазона от минус 20 до + 40 °С; 

h) Захранване: да включва 12 V DC; 

i) Термостатиран, влагозащитен кожух със степен на защита не по-

ниска от IP 65. 

3.30.3. Изисквания към IR прожектори: 

a) Да се осигурява ефективна осветеност в зоната на зрителното поле 

на камерата и дистанция в перспектива не по-малко от 60 m; 

b) Степен на защита не по малко от IP 65; 

c) Автоматично включване при осветеност под 10 lx. 

3.30.4. Изисквания към корпусни цветни камери тип 2: 

a) Ден/нощ IP камера, цветно изображение; 

b) Размер на матрицата: не по – малка от 1/4”. 

c) Разделителна способност: не по-малка от 1280х960@25 fps; 

d) Светлочувствителност: не повече от 0,03 lx (IR on) 

e) Обектив: да осигурява фокусно разстояние със стойност, 

разположена в  диапазона 3 ÷ 5 mm. 

f) Видеокомпресия: H.264 / MJPEG 

g) Мрежов интерфейс: RJ 45; 

h) Работна температура: да включва диапазона от минус 20 до + 40 °С; 

i) Захранване: да включва 12 V DC; 

j) Осветление: IR, собствено, вградено; 

k) Обхват на IR осветлението: не по-малко от 20 m; 

l) Степен на защита: не по-ниска от IP 65. 

3.30.5. Изисквания към неохлаждаеми термовизионни камери тип 1: 

a) Детектор: 

 Тип: микроболометър; 

 Формат на матрицата (брой на чувствителните 

елементи): не по-малко от 384 х 288; 
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 Размер на активния елемент: не повече от 25 µm; 

 Спектрален работен диапазон:  да включва диапазона 

от 8 до 13 µm. 

b) Фокусно разстояние на обектива: да бъдат използвани обективи 

според спецификата на съответната охранявана зона, така че да има 

разпознаване на цел (фигура с височина 1.8 m) по цялата дължина на 

охраняваната зона; 

c) Видео изход: аналогов CCIR (PAL); 

d) Комуникационен интерфейс: да поддържа RS 485 или RS 422; 

e) Захранващо напрежение: да поддържа работа на постоянно и 

променливо напрежение, включително в диапазоните 12 ÷ 36 V DC и 9÷24 V 

AC;  

f) Управляеми функции: да включва Video polarity, NUC (Non 

Uniformity Correction) , Zoom; 

g) Работен температурен диапазон: да включва диапазона от минус 

30° до + 50 °С; 

h) Термостатиран, влагозащитен кожух/корпус със степен на защита 

не по-малко от IP 65. 

3.30.6. Изисквания към неохлаждаема термовизионна камера тип 2: 

a) Детектор : 

 Тип: микроболометър; 

 Формат на матрицата: не по-малко от 640 х 480; 

 Размер на активния елемент: не повече от 17 µm; 

 Спектрален работен диапазон:  да включва диапазона от 8 до 

13 µm. 

b) Да поддържа възможност за откриване на човешка фигура – не по-

малко от 2400 m и разпознаване на човешка фигура – не по-малко от 800 m; 

c) Видео изход: аналогов CCIR (PAL); 

d) Комуникационен интерфейс: да поддържа RS 422; 

e) Захранващо напрежение: да поддържа работа на постоянно  

напрежение, включително в диапазонa 18 ÷ 32 V DC;   

f) Управляеми функции: да включва Video polarity, NUC, Digital 

Zoom, Optical Zoom; 

g) Работен температурен диапазон: да включва диапазона от минус 

30° до + 50 °С; 

h) Степен на защита: не по-малко от IP 65. 

3.30.7. Изисквания към корпусна цветна камера тип 3: 

a) Камера, цветно изображение; 

b) Размер на матрицата – не по-малка от 1/4” CCD; 

c) Оптично увеличение: не по-малко от 32 х; 

d) Цифрово увеличение: не по-малко от 10 х; 

e) Резолюция: не по-малка от 540 TVL; 

f) Фокусиране: автоматично/ръчно; Auto Gain Control; 

g) Управляващ интерфейс: да поддържа RS 485; 
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h) Работна температура: да включва диапазона от минус 30 до + 50 °С; 

i) Захранване: да поддържа работа на постоянно  напрежение в 

диапазонa 18 ÷ 32 V DC; 

j) Видео изход : аналогов PAL   

k) Степен на защита: не по – малко от IP65. 

3.30.8. Изисквания към панорамно устройство: 

a) Ъгъл на завъртане по хоризонтала: безконечно n x 360градуса; 

b) Ъгъл на завъртане по вертикала: не по-малко от ±35 градуса; 

c) Максимална скорост на въртене по хоризонтала: не по-малка от 40 

градуса/сек; 

d) Максимална скорост на въртене по вертикала: не по-малка от 10 

градуса/сек; 

e) Регулируема скорост на въртене; 

f) Точност на позициониране: не по-голяма от 1 градус; 

g) Видео изход : Цифров с видео компресия, да включва H.264; 

h) Управляващ интерфейс: да поддържа RJ 45, Ethernet; 

i) Работна температура: да включва диапазона от минус 30 до + 50 °С; 

j) Захранване: да поддържа работа на напрежение 24 V DC; 

k) Степен на защита: не по – малко от IP65. 

4. Системата за контрол на достъпа (СКД) – в обхвата на която да бъдат 

включени 5 (пет) броя точки на достъп с двустранен контрол, както следва: 

a) Вход на административна сграда: контрол на новоизградена врата; 

b) КПП-A – вход за автомобили: контрол с бариери; 

c) КПП-A – вход за личен състав: контрол с турникет; 

d) КПП-T – вход за автомобили: контрол с бариери; 

e) КПП-T – вход за личен състав: контрол с турникет. 

4.1. СКД да съответства на изискванията на клас на разпознаване 2 и клас 

на достъп В, съгласно БДС EN 50133-1:2000 Алармени системи. Системи за 

контрол на достъп, използвани в приложения за сигурност. Част 1: Изисквания 

към системата или еквивалентно. 

4.2. СКД да бъде изпълнена на модулен принцип (с контролери) с 

възможност за нарастване. 

4.3. Изисквания към контролерите 

a) Контролерите да управляват две врати (една врата в две посоки). 

b) Контролерите да поддържат (при необходимост) разширителни 

модули с възможности за управление на две врати. 

c) Да разполага с енергонезависима памет за минимум  1000 събития; 

d) Брой на поддържани чип карти – не по-малко от 400; 

e) Да е разположен в метална кутия с „тампер”. 

4.4. Идентичността на потребителите да се удостоверява с чип карти. 

4.5. Разпознаващо устройство в точка за достъп да бъдат четци за 

безконтактно четене на чип карти. 

За точките за достъп вход за автомобили на КПП-А и КПП-Т, за двете 

посоки, да бъдат осигурени по две двойки четци, разположени на стойки, 

вертикално на две нива (за леки автомобили и за товарни автомобили). 

http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=45270
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4.6. Четците да осигуряват прочитане на карти от разстояние  до 5 cm; 

4.7. Изпълнителен механизъм в точката за достъп на вход на 

административна сграда да бъде електромагнитна брава. 

4.8. Изпълнителни механизми във всяка една от точките за достъп вход 

за автомобили на КПП-А и КПП-Т да бъдат по две бариери, разположени от 

двете страни на пътя, в една линия. Двете бариери да работят заедно (отварят се 

или се затварят и двете едновременно). 

4.9. Изпълнителен механизъм във всяка една от точките за достъп  вход 

за личен състав на КПП-А и КПП-Т да бъде двупосочен турникет. 

4.10. Да се осигури възможност за деблокиране на електромагнитния 

насрещник на вратата на административната сграда при аварийни ситуации. 

Деблокирането да се извършва с бутон тип „счупи стъклото и натисни бутона” 

(„Emergency”), разположен непосредствено до вратата, вътре в зоната. 

4.11. Брой на поддържаните чип карти – да се определи на стадий 

„Разработване на системата“, но не по-малко от 400. 

4.12. Детектори, контролиращи състоянието на вратата – магнитно-

контактни детектори. 

4.13. Да се предвиди работна станция (персонален компютър), 

разположена в ЦУН, за изобразяване на моментното състояние на точките за 

достъп в графичен вид. Допуска се работната станция да се използва за 

управление и администриране, като се осигурят различни нива за достъп за 

администратора и за  дежурните длъжностни лица.   

4.14. Да се предвиди работна станция, тип 2, разположена в КПП-А, с 

възможност за някои дейности по администриране (например: валидиране на 

карти, въвеждане на потребители, въвеждане на забрани, ограничения и др.). 

4.15. Контролът на достъпа да разполага със софтуер, позволяващ 

визуализация в графичен вид на събитията на РС. 

4.16. Да се осигурява защита на достъпа до функциите за управление и 

администриране на работна станция и контролери (при необходимост) чрез 

пароли. 

4.17. КД да осигурява въвеждане на данни на карта с възможности за 

контрол за дублиране на данните. 

4.18. Софтуерът да позволява поддържане на административен контрол 

на работното време, присъствията и закъсненията на служителите 

4.19. Софтуерът да осигурява точна статистика за присъствия/ отсъствия. 

4.20. Софтуерът да има възможност за справки и архивиране на данните. 

4.21. КД да поддържа функция „antipass back”. 

4.22. Да се осигурява в компютъра памет за настъпили събития за не по-

малко от 60 (шестдесет) дни, при разчет 500 събития на контролер за един ден. 

4.23. Да се осигурява създаване на нива на достъп, при което отделни 

групи обекти се оформят като зони, достъпът до които е диференциран и 

възможен само за определени лица в определено време. 

4.24. Да позволява диференцирането на служителите с право на достъп 

по групи, по времеви интервали и в определени зони на достъп. 

4.25. Да позволява самостоятелна работа на контролерите в буферен 
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(offline) режим, при липса на комуникация с управляващия компютър. 

Нормално буферната памет да е с възможност за съхраняване на минимум 1000 

събития. 

4.26. Да се осигурява конфигуриране на максимално допустимото време 

на отворена врата, след което се подава алармен сигнал.  

4.27. Да се осигурява защита срещу нерегламентирано отваряне на 

кутията на контролер или разширителен модул. 

4.28. За вратата на административна сграда да се предложи хидравлично 

затварящо устройство – автоматично затваря вратата с регулирано усилие. 

4.29. За настъпили алармени събития да се подава визуална и звукова 

сигнализация и да се попълва архив на данни. 

4.30. Изисквания към конфигурацията. Контролерите да се разположат 

на места, съгласувани с представител на военното формирование – потребител; 

4.31. Контролерът (и разширителният модул, при необходимост) да е 

осигурен със захранване/захранващ блок и необходимите автономни 

акумулаторни батерии, предназначени само за контрола на достъпа. 

4.32. Захранване на СКД: 

a) Основното захранване на оборудването за СКД да се взема от най-

близко или удобно разположено захранване на оборудване за видеонаблюдение 

(захранване от токов кръг на източник на захранване тип 1); 

b) Резервен източник на захранване: съответният резервен източник на 

оборудването за видеонаблюдение и автономни акумулаторни батерии, 

предназначени само за контрола на достъпа. 

4.33. Време за работа при захранване от автономните (за СКД) 

акумулаторни батерии – не по-малко от  24 часа. 

4.34. Оборудването за точката за достъп в административната сграда да 

бъде за вътрешен монтаж, а оборудването за останалите точки – за външен 

монтаж 

4.35. Да се осигурява защита на достъпа до системата чрез пароли.  

4.36. Степента на защита срещу копиране и степента на механична 

защита на чип-картите да се определи на стадий „Разработване на системата“. 

4.37. Технически изисквания към СКД: 

4.37.1. СКД да съответства на изискванията на клас на разпознаване 2 

и клас на достъп В, съгласно БДС EN 50133-1:2000 „Алармени системи. 

Системи за контрол на достъп, използвани в приложения за сигурност. Част 1: 

Изисквания към системата или еквивалентно“. 

4.37.2. Изисквания към работна станция тип 2, в КПП-А: 

a) Техническите й характеристики да се определят на стадий 

„Разработване на системата“, като да са съобразени с изискванията на 

софтуера; 

b) Мониторът да е с диагонал, не по-малък от 19”. 

4.37.3 . Изисквания към четец: 

a) Да осигурява прочитане на карти от разстояние  до 5 cm; 

b) На лицевата страна на четеца да има светлинна индикация за 

състоянието му. 

http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=45270
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4.37.4. Изисквания към  електромагнитна брава с насрещник: 

a) Тип на насрещника - нормално заключен при липса на 

напрежение (Fail Secure). Да разполага с лост за механично деблокиране; 

b) Да осигурява усилие на задържане до 300 kgf. 

4.37.5. Изисквания към  хидравличен автомат: 

a) Да осигурява затваряне на врата с маса на крилото не по-малка 

от 100 kg. 

4.37.6. Изисквания към  бариера: 

a) Дължина на рамото: не по-малко от 2,5 m. 

4.37.7. Изисквания към  турникет: 

a) Двупосочен турникет, с възможност за външен монтаж. 

4.37.8. Изисквания към  магнитно-контактни детектори: 

a) МКД да са за повърхностен монтаж. 

5. Център за управление и наблюдение (ЦУН), които да отговаря на 

следните тактико-технически изисквания: 

5.1. Да е разположен в сграда (Щаб). 

5.2. В ЦУН да се предвидят две работни места за личен състав. 

5.3.  В ЦУН да се осигури визуализация на камерите за видеонаблюдение, 

на системата за периметрова охрана, на алармената система против проникване 

и на системата за контрол на достъпа, като се съобрази с изискването на всяка 

една от системите.  

5.4.  В ЦУН да се осигури работна станция тип 1 (компютърна 

конфигурация), мрежово записващо устройство, монитори за видеонаблюдение 

и необходимия интегриращ софтуер за наблюдение и управление. 

5.5.  Оборудването в ЦУН да се разположи свободно стоящо или в 

шкафове, или на стена. 

5.6.  В ЦУН да се разположат не по-малко от 4 (четири) броя монитори, на 

които да се осъществява визуализация и наблюдение: 

 Два броя монитори тип 1; 

 Два броя монитори тип 2. 

5.7. Захранване на оборудването в ЦУН и КПП-А 

a) Основен източник на захранване и  външен резервен източник на 

захранване; 

b) Основен източник на захранване: източник на електрическо 

захранване тип 1 (агрегат 1 и UPS 1); 

c) Резервира се захранването на всичкото, разположено в ЦУН и КПП-

А, оборудване. 

5.8.  Софтуер за управление: 

5.8.1. Интегрирания софтуер да има възможност за обединяване на 

различни видове системи за охрана: 

a) Система за периметрова охрана; 

b) Алармена система против проникване; 

c) Система за видеонаблюдение; 

d) Система за контрол на достъпа. 
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5.8.2. Софтуерът да позволява  изграждане на логически връзки между 

различните видове охрана, с цел свеждане до минимум на фалшивите аларми и 

да подпомага дейността на лицата свързани с охраната, като осигурява: 

a)  Бързо локализиране типа на алармата и причината за нейното 

възникване; 

b)  Автоматично насочване “SPEED DOOME” на камера или 

мултисензор за видеонаблюдение по алармено събитие, с цел верификация на 

събитието; 

c)  Чрез вградения си интерфейс да  дава инструкции за подпомагане 

действията на охранителя при възникване на различни ситуации: проникване в 

различни зони; необходимост от евакуация и т.н.; 

d)  Да позволява автоматизиране на процеси като управление на 

врати, осигуряващи контрол на достъп (блокиране или отваряне), отваряне на 

евакуационни изходи и др.; 

e)  Комуникация с всички интегрирани типове охранителни 

съоръжения чрез TCP/IP протокол; 

f)  Да позволява автоматично управление на камери за 

видеонаблюдение или мултисензори; 

g)  Софтуерът  да дава възможност за въвеждане на бележки от 

охранителя с цел пояснение на възникналите събития; 

h)  Софтуерът да позволява  локално управление на системи за 

сигурност  и отдалечено чрез  Ethernet; Internet; GPRS и сателитни канали; 

i)  Всички текстови менюта да бъдат на български език с възможност 

за добавяне на други езици; 

j)  Мрежовата връзка между различните компоненти  да бъде 

криптирана. 

k)  Достъпът до софтуера и възможностите за работа с него  да са 

ограничени до ниво потребител и парола; 

l)  Базата данни и съхраняваната потребителска информация да  са 

защитени чрез криптиращ алгоритъм; 

m) Софтуерът да  е защитен от копиране с цел нерегламентирано 

използване чрез хардуерен ключ; 

n)  Възможност за автоматично изпращане на  SMS и E-mail 

съобщения; 

o)  Многопотребителски интерфейс със свободно конфигурируеми 

права и нива на достъп; 

p)  Автоматично или ръчно управление на изпълнителните 

устройства; 

q)  Възможност за “No sleep” функция – контрол на оператора през 

определен период от време ( фиксиран или случаен); 

r)  Възможност за автоматични Snap Shot при събитие; 

s)  Възможност за съхранение на всички събития и действия на 

операторите; 

t)  Контрол на действията на оператора при възникване на събития; 
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u)  Възможност за подаване на отдалечени текстови команди към 

оператора. 

5.9.  Технически изисквания към оборудването в ЦУН. 

5.9.1. Изискванията към работната станция (компютърна конфигурация 

(персонален компютър), тип 1, в ЦУН да се определят на стадий „Разработване 

на системата“, като се отчетат и следните: 

a)  Оперативна памет: не по-малко от 8 GB; 

b)  Дисково пространство: не по-малко от 500 GB; 

c)  Оптично устройство: изисква се; 

d)  Поддръжка на минимум 4 монитора; 

e)  Internal Audio Speaker; 

f)  Trusted platform module (TPM) 1.2. 

5.9.2. Изисквания към записващо устройство: 

a)  Брой канали за запис: да се определят на стадий „Разработване на 

системата“, но не по- малко от 16; 

b)  Възможност за инсталиране на дисково пространство: да се 

определят на стадий „Разработване на системата“, не по-малко от 16 TB; 

c)  Мрежов интерфейс: 10 Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet 

port; 

d)  Сериен интерфейс: RS232, RS485; 

e)  USB 2.0: не по-малко от 2 броя; 

f)  Работна температура: да включва диапазона от - 10 до + 40 °С; 

g)  Възможност за монтаж в шкаф 19 инча. 

5.9.3. Изисквания към монитори: 

a) Монитори тип 1: диагонал не по-малък от 32”; 

b) Монитори тип 2: диагонал не по-малък от 23”; 

c) Разделителна способност: не по-малка от 1920х1080. 

6. Други изисквания. 

6.1. Изисквания към UPS: 

a) Мощността на всеки от  UPS
-ите

 да се избира в съответствие с 

инсталираната мощност (товар), като се изпълняват изискванията за 

автономност. 

b) Номинално входно напрежение: 230 V AC, от мрежа; 

c) Входна честота: 50 Hz, от мрежа; 

d) Номинално изходно напрежение на UPS: 230 V, 50 Hz; 

e) Изходна честота: 50 Hz; 

f) Автоматично връщане към мрежа след възстановяване на 

захранващото напрежение. 

6.1.1. Срокът за експлоатация на акумулаторните батерии да бъде не 

по-малък от 3 (три) години. 

6.2. Използваните захранващи блокове да осигуряват оптимални условия 

(нормирани заряден и разряден ток, а също и минимално допустимо 

напрежение на разряд и максимално допустимо напрежение на заряд) за работа 

на използваните типове акумулаторни батерии. 

6.3. Изисквания за осигуряване на работна среда: 
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6.3.1. За ЦУН да се предвиди необходимото оборудване за разполагане 

на техническите средства. 

6.3.2. Да се предвиди климатизация на ЦУН с един климатизатор. 

6.3.2.1. Параметри на средата: 

a) Зима: t = 18÷22 ºC, φ = 30÷80 %; 

b) Лято: t = 22÷26 ºC, φ = 30÷80 %. 

6.4. Изискванията за надеждност и функциите на системата са описани в 

ТТЗ С.92.0050.13 УСВЦ. 

 
Г. Други изисквания  
1. Изискванията за надеждност, издръжливост, устойчивост, 

безопасност към интегрираната система и нейните елементи са описани в 
ТТЗ С.92.0015.13 УСВЦ. 

2.  Конструктивни изисквания към техническата база: 
2.1. Всички елементи на техническите средства и източници на захранване 

с напрежение над 36 V по отношение на корпуса да са защитени от случаен 

допир на обслужващия персонал. 

2.2. Конструкцията на техническите средства и елементите на системите 

да не позволява попадане на напрежение върху външните метални части. 

2.3. Органите за управление на техническите средства и елементите на 

системите да са защитени от случайно задействуване. 

2.4. Техническите средства от състава на системите да позволяват и да не 

затрудняват движението на физическата охрана по маршрутите за движение. 

2.5. Изборът на местоположението за монтаж на техническите средства и 

елементите на системите и на кабелните трасета да не позволява случайното им 

механично разрушаване. 

2.6. Цветовете на светлинните индикатори на технически средства от 

състава на системите да бъдат уточнени на стадий “Разработване на системата”. 

2.7. Достъпът до органите за настройка и регулировка да е възможен само 

след демонтаж на съответни защити (прегради, капаци и др.). 

2.8. Техническите средства, предназначени за работа при недостатъчна 

осветеност и изискващи такава да бъдат комплектувани със собствен източник 

на светлина. 
3. Изисквания към средствата за обучение: 

3.1. Обучение на администратори: 3 (трима) човека, 8 (осем) учебни часа, 

по устройство, работа и администриране на периметровата охрана, 

видеонаблюдението и контрола на достъпа. 

3.2. Обучение на техници за поддръжка: 3 (трима) човека, 8 (осем) учебни 

часа, по устройство, работа, експлоатация и поддържане на периметровата 

охрана, видеонаблюдението и контрола на достъпа. 

3.3. Обучение на оператори/потребители (дежурни длъжностни лица): 30 

(тридесет) човека (по групи, с 10 човека в група), 8 (осем) учебни часа на група, 

по устройство, работа, управление на оборудването и действие в стандартни 

ситуации при работа на периметровата охрана, видеонаблюдението и контрола 

на достъпа. 

3.4. Извършването на обучението да се удостовери с Протокол за 
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извършено обучение, утвърден от командира на военното формирование – 

потребител. 
4. Специални изисквания: 

4.1. Изпълнителят на разработката да притежава внедрена и 

сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с 

изискванията на международния стандарт ISO 9001. 

4.2. Гаранционен срок на интегрираната система за периметрова охрана, 

видеонаблюдение и контрол на достъпа на територията на военно формирование 

52 370-Негушево – не по-малък  от 24 месеца. 
5. Изисквания към документацията 

5.1. Съставът на конструкторската и експлоатационната документация за 

отделните технически устройства и системи като цяло да се определи на стадий 

“Разработване на системите” и се разработи в съответствие с БДС 2.601-82. 

5.2. Комплектът конструкторска и експлоатационна документация да бъде 

на български език. 

5.3. Осигуряване на експлоатационна документация (след изграждане на 

интегрираната система) 

5.3.1. За интегрираната система бъде осигурена експлоатационна 

документация на български език, както следва: 

5.3.1.1.  Техническо описание. 

5.3.1.2.  Инструкция за експлоатация, включваща  и ръководство на 

потребителите за работа със системите, в които да е описана последователността 

от действия, изпълнявани в стандартни ситуации при работа и мерки за 

безопасност при работа. 

5.3.1.3. Инструкция за техническо обслужване. 

5.3.2.При наличие на експлоатационна документация или други 

документи от производителя, на български или чужд език, е препоръчително 

предоставянето им на военното формирование - потребител. 
 

V. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

Възложителя обявява на интернет страницата на Съвместното командване 

на силите (профила на купувача) решението за откриване на процедурата, 

обявлението и настоящата документация. Възложителят провежда процедурата 

за възлагане на обществената поръчка на два етапа, както следва: 

 

А. Първи етап - Предварителен подбор: 

1. Възложителят провежда предварителен подбор с цел определяне на 

кандидатите, които имат необходими финансови и технически възможности да 

изпълнят обществената поръчка. За тази цел всички желаещи да участват в 

процедурата могат да изтеглят цялата необходима информация от Интернет 

адреса на профила на купувача посочен в т. І.1. на обявлението за настоящата 

поръчка. 

2. Всеки кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния 

подбор, съгласно образеца от Приложение 1 на настоящата документация. 
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3. Заявлението за участие в предварителния подбор да съдържа: 

3.1. Списък с обща номерация на страниците на документите, съдържащи 

се в заявлението, който да е подписан от участника.  

3.2. Удостоверение за сигурност, разрешение за достъп до класифицирана 

информация или потвърждение на ниво „Поверително”. 

3.3. Заверено копие от документа за регистрация или единен 

идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Във втората 

хипотеза е достатъчно участникът да попълни и приложи Декларация за 

регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно документацията. Когато 

участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от 

компетентен орган в страната, в която участникът е установен и да се представи 

в официален превод на български език. 
Обединенията представят документите за регистрация на всички лица, 

включени в обединението. Когато участникът е неперсонифицирано 
обединение, задължително представя оригинал или нотариално заверено копие 
на документ за създаването на обединението, от който да бъдат видни лицата, 
които го представляват, както и посоченият документ да удостоверява, че 
обединението отговаря на следните изисквания: 

a) лицата в обединението са солидарно отговорни за поетите от него 
задължения; 

b) срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката 
ще бъде изпълнена. 

3.4. Заверено копие на годишния финансов отчет за 2012 г. на участника 

или някоя от съставните му части, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в 

зависимост от датата на регистрация на участника. 

3.5. Информация за среден годишен оборот на услугата обект на 

поръчката през последните три години  - 2010 г., 2011 г. и 2012 г., съгласно 

чл.50, ал.1, т. 3 от ЗОП. 

3.6. Документ за гаранция за участие в процедурата (приложение № 3 от 

документацията)– представена във вид на парична сума или банкова гаранция 

(оригинал). Стойността на гаранцията за участие е в размер на 3 800 (три 

хиляди и осемстотин) лева. 

3.7. Декларация за внесена гаранция за участие. 

3.8. Декларация по чл. 327, ал. 1 и чл.327 б, ал. 1 и 2 от Закона за 

отбраната и въоръжените сили на Република България, която изисква от 

кандидатите да представят декларация за произход и собственик на капитала.  

3.9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 

от ЗОП. 

3.10. Заверено от участника копие на валиден сертификат, съгласно чл. 

51, ал. 1, т. 6 от ЗОП, за внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството, съгласно EN ISO 9001:2008. 

3.11. Декларация на участника, за упълномощаване на негов 

представител, който да подписва, приема, представя документи, свързани с 
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изпълнението на договора, да отговаря за изграждането на интегрираната 

система и осъществява контрол върху работата на останалите служители. 

3.12. Декларация за изпълнение на всички изисквания на тактико –

техническото задание. 

3.13. Декларация за не разгласяване на предоставената информация. 
3.14. Декларация за приемане на условията в проекта на договора 

(съгласно чл.77, ал.3., т.9). 

3.15. Пакт за почтеност. 
4. Заявленията от кандидатите се подават по реда на чл. 57 от ЗОП на 

адрес: гр.София, бул. „Тотлебен” № 34, Съвместно командване на силите, 

лично, от упълномощено лице или по пощата с обратна разписка. 

5. Срокът за подаване на заявленията е до 16:00 часа на датата, посочена в 

т. ІV.3.4. от обявлението. След този срок заявления няма да се приемат от 

възложителя. 

6. На плика съдържащ заявлението и другите изискуеми документи се 

посочват за кандидата адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен 

адрес и се посочва предмета на поръчката, за която се подава заявлението. 
7. Със заявлението за предварителен подбор не трябва да се подават 

оферти от кандидатите. 

8. Комисия, назначена от възложителя, разглежда постъпилите заявления 

по реда на чл. 68, ал.7-11 от ЗОП и извършва подбор на кандидатите.  

9. Отварянето на пликовете със заявленията на кандидатите от комисията е 

публично и ще се извърши в часа и деня, обявени на интернет-страниците на 

МО в профила на купувача – Съвместно командване на силите – 

www.mod.bg/bg/EXT/SKS/index.html. и на Съвместно командване на силите  

jfc.mod.bg.  

10. На отварянето на пликовете със заявленията могат да присъстват само 

кандидати или техни упълномощени представители, които имат издадени и 

валидни разрешения за достъп до класифицирана информация с минимално 

ниво „Поверително”. 

11. Не се допускат за присъствие представители на средства за масово 

осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. 

12. Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, съгласно чл. 79, 

ал. 5 от ЗОП. 

13. Възложителя обявява в законоустановените срокове с решение 

кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти, кандидатите, 

които не отговарят на обявените изисквания, както и мотивите за това. 

14. Възложителят изпраща решението по т. 13 до всички кандидати, а на 

избраните кандидати и писмена покана за представяне на оферта. 

15. При постъпило искане от кандидат за достъп до протокола в срока на 

обжалване на решението по т. 13, не се допуска достъп до информация 

съдържаща се в протокола, когато това е в противоречие с нормативен акт или 

предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията, или чието разкриване 

противоречи на интересите на сигурността на страната. 

http://www.mod.bg/bg/EXT/SKS/index.html
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16. Писмената покана за представяне на оферта е съгласно чл. 80 от ЗОП. 

17. Срокът за получаване на оферти е до 35 дни от датата на изпращане на 

поканата. 

 

Б. Втори етап - Провеждане на избор на изпълнител: 

18. Офертите се представят по реда на чл. 57, ал. 1, 4-6. Пликовете с 

офертите съдържат два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, 

съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗОП.  

19. Плик № 1 с надпис „Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката”. 
На плика се отбелязва името на участника и в него се поставят следните 

документи: 
19.1. Декларация на участника за съгласие със срока на изпълнение на 

поръчката от датата на сключване на договора. 
19.2. Декларация на участника за съгласие с валидността на офертите - 

120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от деня, следващ последната дата 
на получаване на офертите. 

19.3. Удостоверение за извършен оглед по образеца в документацията за 
участие. 

19.4. План на елементите от интегрираната система за периметрова 
охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа. 

19.4.1. Особености на обекта, отчетени след извършения оглед; 
19.4.2.  Технически (идеен) проект за изпълнение на поръчката: 

- описание на всяка от подсистемите; 
- описание и разчет на оборудването което ще се използва за ЦУН; 
- информация за софтуера за интегрирано управление на системата; 
- схема на всяка от подситемите; 
- начин на обособяването на подситемите в интегрирана система; 
- енергиини разчети на отделните подсистеми и на системата като 

цяло; 
- данни за вида и модела на оборудването което ще се използва за 

изграждане на подсистемите; 
- разчети на преносната среда за предаване на сигналите и 

видеоинформацията, както и с какви технически средства ще се изпълни; 
- разчети за монтиране на оборудването и времеви графици за 

изпълнение на поръчката; 
- предварителен план по качеството; 
- план за реализация на работния проект (ресурсно осигуряване, 

времеви график и етапност на реализацията) 
- описание на предлаганото обучение; 
- времери разчет за изпълнение на изискванията по т. 15 от ТТЗ 

С92.0015.13 УСВЦ; 
20. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата 

участник, който не представи един или някои от документите, изброени в 
т.19. 

21. Плик № 2 с надпис "Предлагана цена ". 

21.1. На плика се отбелязва името на участника и в него се поставя 
ценово предложение по образеца към  приложението от документацията. 
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21.2. Постъпилите и регистрираните оферти се разглеждат и оценяват от 

комисия, назначена от възложителя. Отварянето на офертите е публично и на 

него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, които имат издадени и валидни разрешения за достъп до 

класифицирана информация с минимално ниво „Поверително”. 

22. Офертите се разглеждат по реда на чл. 82, ал. 7-10 от ЗОП. 

22.1. Комисията разглежда, оценява и класира офертите по реда на чл. 

69а, чл. 70 и чл. 71 от ЗОП. 

23. Критерии за оценка на офертите и класиране на участниците. 

Критерият за оценка на постъпилите оферти за изпълнение на поръчката е 

“икономически най-изгодна оферта” при показатели, формиращи 

комплексната оценка с тежести както следва: 

К1 - Предложена цена за изграждане на интегрирана система за 

периметрова охрана, видеонаблюдение, контрол на достъпа на територията на 

военно формирование 52370 – Негушево съгласно изискванията описани в т.IV 

и ТТЗ С.92.0015.13 УСВЦ. Тежест 55. 

K2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката Тежест 30 

К3 – Предложен гаранционен срок за поддръжка на елементите на 

интегрираната система за периметрова охрана, видеонаблюдение и контрол на 

достъпа на територията на военно формирование 52 370-Негушево. Тежест 15 

23.1. Оценката по всеки показател се определя по следния начин: 

Показател К1: Предложена цена за изграждане на интегрирана система за 

периметрова охрана, видеонаблюдение, контрол на достъпа на територията на 

военно формирование 52370 – Негушево съгласно изискванията описани в т.IV 

и ТТЗ С.92.0015.13 УСВЦ, да се определя по формулата: 

К1n = C1min/ C1n х 55 

където: 

К1n е стойност на показателя К1 за n-тия участник 

C1min е най-ниската цена предложена в процедурата, от някой от 

участниците; 

C1n е цената предложена от оценявания участник; 

55 е теглови коефициент. 

Максималният брой точки по този показател е 55. 

 

Показател К2:  Качество на техническо предложение за изпълнение на 

поръчката. 

Критерии за оценка по показателя „ Качество на техническо предложение 

за изпълнение на поръчката” 

При оценяване на качеството на техническото предложение за изпълнение 

на поръчката се преценява пълнотата и обосноваността на стратегията за 

изпълнение на договора, представена от участниците, подробно описание на 

дейностите, които ще бъдат извършени при изпълнение на обществената 

поръчка, и на подхода на участника към процеса на изпълнение съобразно 

действащата нормативна уредба, изискванията на възложителя описани в 
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тактико - техническото задание и особеностите на изпълнението при отчитане и 

подробно описание на : 

- подсистемите изграждащи интегрираната система (схема, елементи, 

конфигурация и конкретни данни за устройствата които ще бъдат използвани за 

игграждането и); 

- подход при обособяването на подистемите в обща конфигурация и 

правилното им функциониране в пълна работоспособност (описание на 

софтуера и възможностите му); 

- организация и подход на изпълнението на услугата (план за 

реализация на проекта /ресурсно осигуряване, времеви графици, етапност при 

реализацията/, методология на проекта, етапите на изпълнение на услугата); 

- организация и подход при изпълнение на доставките (производител, 

марка и модел на всички основни елементи на системата); 

- организация и подход при проектирането на ситемата 

(енергетичниразчети на подсистемите и на системата като цяло, предварителен 

план по качеството). 

Съществени фактори и ключови моменти, които са важни и следва да 

бъдат съблюдавани, отразени и приложени при изпълнението на дейностите по 

поръчката, в това число отчитане на конкретните теренни и климатични 

условия, значими приоритети и възможности за развитие. 

Конкретният брой точки, който ще бъде присъден на всеки участник, се 

определя от длъжностните лица. Оценяването се извършва въз основа на 

експертните знания и опит на длъжностните лица. Точките по показателя 

„Качество на техническото предложение – К” се присъждат при отчитане на 

аспектите и спазване на насоките, преставени в следната таблица: 

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОЦЕНКА (точки) 

Средна Добра Отлична 

Организация на изпълнението 5 15 30 

На офертата се присъждат пет (5) точки, ако : 

В техническото предложение участникът е предложил незадълбочено и 

не издържано описание на дейностите, които ще бъдат изпълнени при 

изпълнение на поръчката, и на подхода си към изпълнение, действително е 

налице съответствие с изискванията на възложителя съгласно тактико-

техническото задание, но не са отчетени и подробно описани всички дейности 

и подхода за изпълнение на поръчката. Липсва аналитичност при описанието 

на подсистемите, не са предоставени конкретни разчети или графици за 

изпълнението, не е представен за оценяване план за реализация на проекта .  

На офертата се присъждат петнадесет (15) точки, ако: 

В техническото предложение участникът е предложил описание на 

дейностите които ще бъдат извършени и подходи за реализиране на 

поръчката които следва да гарантират постигането на желания краен резултат, 

но някой от тях са описани общо. Не са разработени в пълен обем и описани в 

детайли елементите на подсистемите, подходът при обединяването на 
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Забележка: Ако някой от посочените аспекти, въз основа на който се 

оценява качеството на техническото предложение, не е разгледан в 

техническото предложение, офертата получава нула точки за качество и 

участникът се предлага за отстраняване. 

Максимален брой точки по показателя е 30 

 

Показател К3: Предложен гаранционен срок за поддръжка на елементите 

на интегрираната система за периметрова охрана, видеонаблюдение и контрол 

на достъпа на територията на военно формирование 52 370-Негушево: 

15 точки - Предложения гаранционен срок е над 37 месеца; 

14 точки - Предложения гаранционен срок е 37 месеца; 

13 точки - Предложения гаранционен срок е 36 месеца;  

12 точки - Предложения гаранционен срок е 35 месеца; 

11 точки - Предложения гаранционен срок е 34 месеца; 

10 точки - Предложения гаранционен срок е 33 месеца; 

9 точкa - Предложения гаранционен срок е 32 месеца; 

8 точки - Предложения гаранционен срок е 31 месеца; 

7 точки - Предложения гаранционен срок е 30 месеца; 

6 точки - Предложения гаранционен срок е 29 месеца; 

5 точки - Предложения гаранционен срок е 28 месеца; 

4 точки - Предложения гаранционен срок е 27 месеца; 

3 точки - Предложения гаранционен срок е 26 месеца; 

2 точкa - Предложения гаранционен срок е 25 месеца; 

1 точкa - Предложения гаранционен срок е 24 месеца; 

 Максималният брой точки по този показател е 15. 

 

23.2. Комплексната оценка К за всеки участник (n-тия участник), се 

изчислява по формулата: 

Кn = К1n + К2n + К3n  ≤ 100 

Максималната комплексна оценка, която един участник може да получи, 

е 100 точки. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на 

подсистемите, организацията и подхода при изпълнение на ислугата и 

доставките.  

На офертата се присъждат тридесет (30) точки, ако: 

Участникът е предложил детайлно, подробно, задълбочено, 

непротиворечиво и издържано описание на дейностите, които ще бъдат 

извършени при изпълнението на поръчката, и на подхода си към процеса на 

изпълнение в съответствие с действащата нормативна уредба, изискванията 

на възложителя съгласно тактико - техническото задание. Разписани са 

конкретни разчети и графици за изпълнението. Предоставен е пълен план за 

реализиране на поръчката и са описани всички дейности по проектиране и 

доставка. Разписана е организацията и подхода при обединяването на 

подсистемите в обща система. 
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точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът с 

най-висока комплексна оценка К. 

При наличие на участници, получили еднаква комплексна оценка, 

комисията процедира съгласно разпоредбата на чл.71, ал.4 от ЗОП. Ако и след 

това оценките са еднакви, се пристъпва към публичен жребий. 

24. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и 

класирането на офертите, който се представя на възложителя, заедно с цялата 

документация.  

С приемане на протокола от възложителя приключва работата на 

комисията. 

25. След приключване на работата на комисията възложителя обявява с 

мотивирано решение в срок от 5 (пет) работни дни от приключване на работата 

на комисията, класирането на участниците и участника, определен за 

изпълнител, както и отстранените участници и мотивите за отстраняването им.  

25.1. Възложителят изпраща решението на участниците, в 3 (три) дневен 

срок от издаването му, с препоръчано писмо с обратна разписка. 

25.2. Участниците могат да се запознаят с протокола от дейността на 

комисията по реда на чл.79, ал.14 от ЗОП. 

 

VІ . ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И 

ОФЕРТИТЕ: 

А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. 

1. Да притежават валидни разрешителни документи, издадени от 

компетентни органи, предвидени в нормативната уредба, регламентираща 

дейностите по поръчката. 

2. Да притежават валидно разрешение за извършване на дейности съгласно 

наредба № Iз – 2815/07.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и 

контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в 

обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната 

безопасност. 

3. Кандидата да притежава документирана, внедрена и сертифицирана 

система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на 

международния стандарт ISO 9001:2008, или еквивалент на него национален 

стандарт. 

4. Кандидатът да има издадени и валидни разрешения за достъп до 

класифицирана информация с ниво не по - ниско от „Поверително”. 

5. Да разполага с необходимия квалифициран персонал за изпълнение на 

всички дейности по реализирането на поръчката. 

6. Да притежава опит при осъществяване на подобни договори. 

7. Участникът трябва да поддържа определена наличност от резервни части 

и консумативи от първа необходимост за извършване на ремонтни дейности. 

8. Съвместното командване на силите има право да задържи гаранцията за 

участие, когато участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

оттегли офертата си след изтичане срока за подаване на офертите или не 

подпише договор след изтичането на едномесечния срок, след влизане в сила на 
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решението, че той е определен за изпълнител на обществената поръчка, или 

подаде жалба срещу решението за класиране, до решаване на спора в съда. 

8.1. В случаите, когато участникът е представил банкова гаранция за 

участие, възложителят има право да упражни правата си по гаранцията. 

8.2. Когато участник е представил банкова гаранция за участие, същият 

да декларира, че се задължава да удължи тази гаранция, в случай, че обжалва 

решението на възложителя за определяне на изпълнител, до решаване на спора.    

9. Когато участника в процедурата е обединение, което не е юридическо 

лице, документите указани в настоящата документация се представят за всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението. 

10. Когато участника в процедурата е чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език. 

Документите за регистрация на участника се представят като фирмено заверено 

копие и придружени от официален превод. Документите, които са на чужд език, 

се представят като фирмено заверено копие и придружени от официален 

превод. Ако участникът е обединение, документите се представят за всеки един 

от участниците в него. 

11. Всеки участник в настоящата процедура може да представи само една 

оферта, като не се допускат варианти на същата. 

12. Избраният изпълнител на поръчката е длъжен да поддържа издадени му 

сертификати и документи за целия срок на изпълнение на договора. 

13. Кандидата заявява времето (дата/ите и часа/вете) на посещение и 

списъка/ците с правоимащите длъжностни лица, които ще посетят в.ф.46430 - 

София за запознаване с тактико-техническото задание - ТТЗ С.92.0050.13 

УСВЦ, както и извършване на оглед на войсковия район на в.ф. 52370 - 

Негушево (приложение 7 и приложение 8 от документацията). 

13.1. Крайният срок за посещение по т.38 е 10 (десет) календарни дни 

преди датата на приемане на заявленията за участие. 

 

Б. КРИТЕРИИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПОДБОР: 

14. Доказателства за икономическото и финансово състояние на кандидата, 

представени при съответно прилагане на чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП -  информация 

(декларация) за общия оборот и за оборота на стоките, услугите или 

строителството, които са предмет на поръчката, за последните три години (2010 

г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или 

участникът е учреден или е започнал дейността си. До участие се допускат 

кандидати, чийто оборот за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) е 

равен или по-голям от 1 200 000 лв., а оборота на стоките и услугите, сходни с 

предмета на поръчката, за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) е 

равен или по голям от 400 000 лв. Под сходни с предмета на поръчката следва 

да се разбират дейности за доставки, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

системи за видео и термовизионно наблюдение и свързани с тях 

телекомуникационни съоръжения.  
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15. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката и 

квалификация при съответно прилагане на чл. 51, ал. 1, т.1, т. 4 и т. 7 от ЗОП, 

представени чрез: 

15.1. Списък на основните договори сходни с предмета на поръчката 

(дейности за доставки, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за видео 

и термовизионно наблюдение и свързани с тях телекомуникационни 

съоръжения), изпълнени през последните пет години (2008 г., 2009 г., 2010 г., 

2011 г. и 2012 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен 

от препоръки за добро изпълнение. Да бъдат представени минимум три 

изпълнени договора и три препоръки за добро изпълнение от предишни 

възложители на поръчки; 

15.2. Списък на технически лица, включително тези, отговарящи за 

контрола на качеството. В списъка да бъдат посочени минимум четирима 

специалисти – три технически лица пряко свързани с изпълнението на 

поръчката, едно лице отговарящо за контрола на качеството и доказателства, че 

всеки от тях притежава квалификацията и опита за изпълнението на поръчката; 

15.3. Документи удостоверяващи образованието и професионалната 

квалификация на кандидата и/или на ръководните му служители, или на лицата, 

които отговарят за изпълнението на услугата. Да се представят документи, 

показващи, че служителите на кандидата, които ще бъдат ангажирани с 

поръчката притежават необходимата квалификация и опит, като минимум 

двама от тях да бъдат с висше образование.  

 

VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР: 

1. Възложителят издава мотивирано решение за обявяване на класирането 

на участниците и участника, определен за изпълнител. 

2. Възложителят сключва договор, съгласно чл. 83, ал. 5 от ЗОП с 

изпълнителя, класиран на първо място.   

3. При подписване на договора избраният за изпълнител участник да 

представи парична или банкова гаранция за изпълнение (приложение № 4 от 

документацията) на договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора, 

определена съгласно ценовото предложение на определения за изпълнител 

участник, която трябва да бъде предоставена към момента на подписване на 

договора за възлагане на обществена поръчка.  

Когато банковата гаранция се издава от банка извън територията на 

Република България, същата трябва да бъде авизирана от банка на територията 

на Република България. 

4. Договорът ще се сключи по образеца приложен към настоящата 

документация. 

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

1. Възложителят прекратява процедурата по възлагане на поръчката с 

мотивирано решение, при наличие на някое от основанията по чл. 39 от ЗОП. 
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2. Възложителят е длъжен в три дневен срок от датата на решението за 

прекратяване на процедурата по възлагане на поръчката, да уведоми 

участниците относно прекратяване на процедурата. 

 

ІХ. НИВО НА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА И 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА: 

1. Класифицираната информация при изпълнението на поръчката е с ниво 

„Поверително”, съобразно извършваните дейности и местата на извършването 

им.  

2. Изисквания за защита: 

2.1. Изпълнителят да има действащ персонал притежаващ валидни 

разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ) с минимално 

ниво „Поверително”. 

2.2. Обмена на класифицираната информация при изпълнението на 

договора, за използване от двете страни да се извършва, съгласно разпоредбите 

на ЗЗКИ и ППЗЗКИ.  

3. Класифицирана информация до ниво „Поверително” или по-високо да 

бъдат: данни представляващи държавна тайна, както и чуждестранна 

класифицирана информация, предоставяни от всяка от страните при 

изпълнението на договора независимо дали са писменни, устни или визуални, 

документи, образци, оборудване, фотографии, схеми, карти, магнитни или 

други носители на информация. 

Определяне нивото на класификация на информацията се извършва 

съгласно разпоредбите на ЗЗКИ и ППЗЗКИ. 

Не класифицирани да бъдат документите във връзка с организирането и 

провеждането на процедурата за избор на изпълнител на поръчката както и 

договорът и документи отчитащи изпълнението му, в които няма 

класифицирана информация;  

4. Схема за класификация за изпълнение на договора - представя се за 

прилагане като Приложение 1 на договора.  

4.1. В договора за изпълнение се включва клауза за едностранно 

прекратяване на договора от страна на възложителя в случай, че след 

сключването му възникнат или станат известни обстоятелства, в резултат на 

които изпълнителят не отговаря на изискванията за защита на класифицираната 

информация. 

4.2. Отговорни лица за защита на класифицираната информация от страна 

на Възложителя и на Изпълнителя са съответните служители по сигурността на 

информацията. Служителителите на Изпълнителя участващи в изпълнението на 

договора да имат издадени и валидни разрешения за достъп до класифицирана 

информация.  

4.3. Специфични мерки за защита на класифицираната информация: 

Да не се предоставя информация и сведения за местата на разполагане 

(дислокация) охраняваните райони на формированията, действителното 

наименование, организацията и системите за управление, по какъвто и да е 

повод на лица, нямащи отношение към изпълнението на договора. 
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Х. ДРУГИ УКАЗАНИЯ. 

1. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите 

от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се 

прилагат Закона за обществените поръчки, и документацията за участие в 

процедурата. 

2. В случай, че документацията за участие или част от нея се предава на 

участниците освен на български и в превод на друг чужд език, при 

несъответствие в записите на различните езици, за валидни се считат записите 

на български език.  

3. Ако участниците в процедурата представят документи на език различен 

от българския и същите са представени и в превод на български език, при 

несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите 

на български език. 

4. При противоречие в записите на отделните документи от 

документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като 

приоритетите на документите са в следната последователност: 

 Решение за откриване на процедурата; 

 Обявление за обществена поръчка; 

 Пълно описание на предмета на поръчката; 

 Тактико - техническо задание; 

 Указания за подготовката на оферта; 

 Проект на договор за изпълнение на поръчката; 

 Указания по провеждането и участието в процедура; 

 Образците за участие в процедурата. 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 
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Приложение 1 

(Образец) 
 

СХЕМА НА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕТАПИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПО ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗЗКИ 
 

1. Предмет на обществената поръчка: 
1.1. Изграждане на интегрирана система за периметрова охрана, 

видеонаблюдение и контрол на достъпа на военно формирование 52370 - 
Негушево.  

1.2. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в 
раздел ІV в настоящата документация.  

2. Дейностите се извършват за периметрова охрана, видеонаблюдение и 

контрол на достъпа на пожаро опасен войскови имот № ВР-2888 в.ф. 52370 - 

Негушево в управление на Съвместното командване на силите (СКС). 

3. Обхват на поръчката: Изграждане на интегрирана система за 

периметрова охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа на територията на 

военно формирование 52 370-Негушево. 

4. Място и срок на изпълнение на услугата: 
4.1. Място на изпълнение на услугата е територията на военно 

формирование 52370 - Негушево. 
4.2. Срок за изпълнение на договора до 180 (сто и осемдесет) календарни 

дни. 
5. При изпълнението на договора по обществената поръчка, както и при 

изготвянето на офертата, в помещенията на фирмите участници кандидати в 

процедурата и изпълнители на договора няма да се получава, обработва и 

съхранява класифицирана информация. 

6. Лице за контрол по реда на чл. 105 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 11 от 

НОИГИС, по спазване на ЗЗКИ и актовете по неговото прилагане, както и да 

консултира Изпълнителя при изпълнение на договора, е служителя по 

сигурност на информацията на военно формирование 52370 - Негушево. 
 

№ 

 по 

ред 

Етапи на 

изпълнение 

на 

поръчката 

Дейности Задачи Срок 

Ниво на 

класификация на 

етапите 

   1. Подготовка за 

възлагане на 

процедурата 

по чл.3, ал.2 от 

ЗОП по реда 

на глава 

шеста от ЗОП 

1.1. Отправяне на запитване 

до служителя по 

сигурността на 

информацията в СКС 

относно наличието на 

информация, 

класифицирана като 

държавна тайна 

  Некласифицирано 

  1.2. Становище на служителя 

по сигурността на 

информацията в СКС 

  Некласифицирано 

  1.3. Изготвяне на схема на 

класификация на 

етапите за сключване и 

изпълнение на договора 

по чл.95, ал.1 от ЗЗКИ 

 5 дни след 

получаване 

на 

становището 

по т.1.2   

Некласифицирано 

  1.4. Съгласуване от ДАНС 

на схемата по т.1.3. 

  Некласифицирано 

  1.5. Изготвяне на проект на Съгласуване със съответните  Некласифицирано 
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№ 

 по 

ред 

Етапи на 

изпълнение 

на 

поръчката 

Дейности Задачи Срок 

Ниво на 

класификация на 

етапите 

Решение и Обявление за 

ограничена процедура и 

съответната тръжна 

документация 

отдели в СКС 

  1.6. Получаване на заявления 

за участие в процедурата 

от кандидатите. 

 До 30 дни 

след 

обявяване на 

информацият

а в АОП 

Некласифицирано 

  1.7. Назначаване на комисия 

и провеждане на 

предварителен подбор 

на кандидатите съгласно 

чл.79,ал.1 от ЗОП 

Изготвяне и съгласуване на 

заповед за назначаване на 

комисията 

След 

изтичане на 

срока за 

приемане на 

заявленията 

за участие 

Некласифицирано 

  1.8. Работа на комисията Изготвяне на: 

*Протокол от работата на 

комисията; 

*Решение на възложителя; 

*Покана до кандидатите 

Съгласно 

заповедта 

Некласифицирано 

  1.9. Изпращане на 

Решението до всички 

кандидати и покани до 

съответните кандидати, 

определени да подадат 

оферта. 

 3 дни сред 

подписване 

на 

Решението 

Некласифицирано 

  1.10. Извършване на оглед от 

поканените да подадат 

оферти 

Посещение на охраняваните 

зони за сигурност клас ІІ 

 Поверително 

  1.11. Подаване на оферти  35 дни от 

датата на 

изпращане 

на поканата 

Некласифицирано 

  1.12. Заповед за назначаване 

на Комисия за избор на 

изпълнител 

Изготвяне на ДЗ, проект на 

заповед и съгласуването им 

След 

изтичане на 

срока за 

приемане на 

оферти 

Некласифицирано 

  1.13. - Протокол от работата 

на комисията 

- Решение за избор на 

изпълнител 

Изготвяне на ДЗ, проект на 

заповед и съгласуването им 

Съгласно на 

заповедта 

След 

приемане на 

протокола от 

Възложителя 

Некласифицирано 

2. Сключване на 

договор 

2.1. Процедура преди 

сключването на 

договора 

Отправяне на писмена покана 

до участника, класиран на І-во 

място 

 Некласифицирано 

  2.2. Подписване на договора Предоставяне на допълнителни 

документи от изпълнителя за 

осигуряване на достъп до 

обекта 

След 

изтичане на 

срока за 

обжалване 

Некласифицирано 

3. Изпълнение   на 

договора 

3.1 Изисквания за защита Изпълнителят да има персонал 

притежаващ валидни 

разрешения за достъп до 

класифицирана информация 

(РДКИ) с минимално ниво 

„Поверително” 

 Некласифицирано 

  3.2 Обмен на 

класифицираната 

информация 

Извършва  се съгласно 

разпоредбите на ЗЗКИ и 

ППЗЗКИ 

 Плана за охрана и 

отбрана 

,,Поверително”, 

останалото 

некласифицирано 

  3.3 Осъществяване на 

контрол от страна 

Възложителя 

Възложителя има право до 

прави предложения за корекции 

и промени в предоставените му 

 Некласифицирано 
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№ 

 по 

ред 

Етапи на 

изпълнение 

на 

поръчката 

Дейности Задачи Срок 

Ниво на 

класификация на 

етапите 

планове за охрана, свързани с 

повишаване ефективността на 

предоставената му услуга 

  3.4 Контрол на качеството 

на услугата 

извършва се след приемането 

на системата и двустранно 

подписан “Протокол за 

качеството на предоставената 

услуга” включващ по договора  

 Некласифицирано 

  3.5 Осъществяване на 

контрол от страна на  

„Военна полиция” 

Изпълнителят по договора и 

следва да оказват съдействие на 

представителите на служба 

„Военна полиция”, извършващи 

проверки по чл. 7 ал. 2 от 

Закона за военната полиция 

 Некласифицирано 
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Приложение 2 

(Образец) 
 

                                                                                         ДО  

                                     ________________________ 
                                                                                                                                                                     (възложител - наименование) 

                           ________________________ 
                                                                                 (адрес на възложителя) 
        

 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

                  

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: 

__________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________ 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /БУЛСТАТ: _____________________________,  

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 

___________________________________  

 

Разплащателна сметка:      

BIC: _______________ ;     

IBAN: __________________; 

банка: ________________________; 

град/клон/офис: _______________; 

  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото, Ви представяме нашето Заявление за участие в обявената от Вас 

ограничена процедура за избор на изпълнител на поръчка с предмет:  
              

“________________________________________________________________________________”           
(наименование на предмета на процедурата) 

   

 Декларираме, че сме разгледали документация за участие и сме запознати с 

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

от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени 

за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 

 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата __________________ 

подизпълнители*.                                                                                                       ще ползваме/няма да ползваме 
        

Като неразделна част от настоящото Заявление, прилагаме следните документи: 

1. Списък с обща номерация на страниците на документите, съдържащи се в 

заявлението, който да е подписан  от участника. 

2. Удостоверение за сигурност, разрешение за достъп до класифицирана информация 

или потвърждение на ниво „Поверително”. 

3. Заверено копие на документ за регистрация (първоначална съдебна регистрация и 

удостоверение за актуално съдебно състояние) или на ЕИК. 

4. Доказателства за финансови възможности: 
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4.1 Заверено копие на годишния финансов отчет за 2012 г. на участника или някоя 

от съставните му части, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в зависимост от датата на 

регистрация на участника. 

4.2. Информация за среден годишен оборот на услугата обект на поръчката през 

последните три години  - 2010 г., 2011 г. и 2012 г., съгласно чл.50, ал.1, т. 3 от ЗОП. 

4.3. Документ за гаранция за участие в процедурата (оригинал). 

5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация: 

5.1. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. 

5.2. Декларация и валиден документ о НАП на участника за средния годишен брой 

на неговите служители (охранители) за последните три години - 2010 г., 2011 г. и 2012г., 

съгласно чл. 51, ал. 1, т. 8 от ЗОП, в зависимост от датата на регистрация на участника. 

5.3. Заверено от участника копие на валиден сертификат, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 6 

от ЗОП, за внедрена система за контрол на качеството съгласно EN ISO 9001:2008. 

5.4. Списък на основните договори сходни с предмета на поръчката (дейности за 

доставки, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за видео и термовизионно 

наблюдение и свързани с тях телекомуникационни съоръжения), изпълнени през последните 

пет години (2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г.), включително стойностите, датите и 

получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. 

5.5. Декларация на участника, за упълномощаване на негов представител, който да 

подписва, приема, представя документи, свързани с изпълнението на договора. 

5.6. Декларация за изпълнение на всички изисквания на тактико-техническото 

задание. 

6. Декларация за не разгласяване на предоставената информация. 

7. Декларация за приемане на условията на проекта на договора (съгласно чл.77, ал.3., 

т.9 от ЗОП). 

8. Други документи и доказателства, изискани и посочени в документацията за 

участие. 

- Документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на 

кандидата и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за 

изпълнението на услугата. 

 
 

 

 

 

 
 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

      ___________________________________________ 
        (име и фамилия) 

      ___________________________________________ 
       (длъжност на представляващия кандидата) 
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Приложение 3 

(Образец) 

 

 
ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА 

 

Ние, .................... (индивидуализиращи данни на банката), гр. ..................., сме 

информирани, че нашият Възложител фирма ......................, гр. ................. ЕИК ....................... 

ще участва със своя оферта в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

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

открита с решение № ........................................ на командващия на Съвместното командване 

на силите. В съответствие със заложените указания в решение № ............................. е 

необходимо издаване на гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, 

произтичащи от участието й в процедурата. 

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма ..............., гр.........., ние 

...................... (индивидуализиращи данни на банката), се задължаваме неотменяемо и 

безусловно да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия Възложител, сумата в 

размер на ............... (цифром) ................. (словом), след получаване на Вашето надлежно 

подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма ................., гр. ...............: 

1. е оттеглила офертата си след изтичане на срока за нейното подаване;  

2. е определена за изпълнител, но не е изпълнила задължението си да сключи 

договор за обществена поръчка, или  

3. не е осигурила гаранция за изпълнение на договора, в съответствие с условията на 

процедурата. 

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез 

посредничеството на централата на обслужващата Ви банка или изпратено до нас в пълен 

чрез препоръчана  поща с обратна разписка или куриерска служба от обслужващата Ви 

банка,  потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават, 

съгласно закона. 

Настоящата гаранция е валидна до ................ (дата) и изтича изцяло и автоматично в 

случай, че до 16,00 ч. на ..............(дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия, 

не е постъпило в ............ гр., адрес ............... След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, 

независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не. 

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само 

след връщане на оригинал на същата в ............................... . 

При възникване на спорове по тази гаранция, те ще се решават в съответствие с 

действащото законодателство на Република България. 

 

НАРЕДИТЕЛ: 

 

......................../......................../ 

(подпис, фамилия/ печат) 

 

......................./........................./ 

(подпис, фамилия/ печат) 

 

Забележка: Когато участникът е представил банкова гаранция за участие в 

процедурата същият да представи нарочна декларация в офертата си, съгласно която 

се задължава да удължава срока за валидност на банковата гаранция за участие в 

случай, че е обжалвал решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за избор на изпълнител – до 

решаване на спора. Декларацията е свободен текст, поставя се в плик № 1 и се счита за 

част от Приложение 3. 
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Приложение 4 

(Образец) 
ДО 

……………………………… 

/ обезпечено лице / 

………………………………. 

 

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

            Ние, …………………………………/1 + индивидуализиращи белези на банката/ сме 

уведомени, че между Вас ……………………………………./2/ като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и фирма 

…………………………………….. /3 + индивидуализиращи белези на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ като 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, предстои да бъде сключен договор с предмет 

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

съгласно Решение за класиране на ИЗПЪЛНИТЕЛ с № ........................................ на 

командващия на Съвместното командване на силите. В съответствие с условията на договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за добро 

изпълнение за сумата ……………………………., представляваща …………………………….. 

от стойността на договора. 

            В изпълнение на това, ние ……………………………………/1/ по нареждане на фирма 

……………………………………….. /3/, неотменяемо и безусловно се задължаваме, 

независимо от валидността и действието на горепосочения договор, възраженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него или независимо от нашето отношение с него, да Ви заплатим 

сумата от ……………………., при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано 

искане за плащане, деклариращо, че нашият Възложител ……………………………../3/ не е 

изпълнил частично или изцяло свои задължения по договора. 

            С оглед удостоверяване автентичността на документите, получавани в 

………………………………………… /1/ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същите следва да ни бъдат 

представени чрез посредничество на централата на обслужващата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ местна 

банка или изпратено до нас в пълен чрез препоръчана  поща с обратна разписка или 

куриерска служба от обслужващата Ви банка, потвърждаваща верността на положените 

подписи. 

            Настоящата гаранция е валидна до …………………………………(30 дни след срока 

на договора). 

            Иск по гаранцията ще се счита за редовно предявен, ако е постъпил в 

………………………………… /1/ до 16.00 часа на ………………………..(дата) и е оформен 

съгласно посочените по-горе условия. След тази дата ангажиментът на 

……………………………….. /1/ се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата 

гаранция е върнат или не. 

            Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само 

след връщане на оригинала й като върху него е отразено съгласието на Съвместното 

командване на силите за това. 

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

При възникване на спорове по тази гаранция, те ще се решават в съответствие с 

действащото законодателство на Република България. 

НАРЕДИТЕЛ: 

......................../......................../ 

(подпис, фамилия/ печат) 

 

/ 1 /      Фирма на банката 

            / 2 /      Възложител 

            / 3 /      Изпълнител  
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Приложение № 5 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1. 

 (Образец) 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Изграждане на интегрирана система за периметрова охрана, видео наблюдение и контрол на 

достъпа на територията на военно формирование 52370 – Негушево”. 

 

1.Наименование на участника:…………………………………………………………………… 

2. Седалище и адрес на управление……………………………………………………………… 

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

/пощенски код, град/село, община, квартал, улица No/бл., ап./ 

ЕИК / БУЛСТАТ: ........................................................................................ 

сл.телефон: ………………………  моб. телефон:.................................. 

факс:……………………………     e-mail :…………………. 

2.1. Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………… 

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

3. Законен представител на участника:  

Трите имена: .……………………………………............................................................................ 

4. Лице за контакти:.................................................................................................... 

Длъжност: .............................................................................................................. 

сл.телефон.......................................   моб. телефон:.......................... 

факс:...................................................  e-mail:…………………….. 

5. Обслужваща банка: …………………………………………………………….. 

IBAN: ……………………………………………………………………………………….. 

 

BIC: ……………………………………………………………. 

 

6. Титуляр на сметката:………………………………………………………………………….. 

Дата:..........................................                           Управител на ...............................................

                                                                                                                                                            

(подпис, име, фамилия и печат)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.2. 

(Образец) 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и ал.5 

от Закона за обществените поръчки 

от _____________________________________ с ЕГН ____________, с постоянен адрес в гр. 

____________, настоящ адрес в гр.___________, община ________, ул. _______ с лична карта № 

_________, издадена на _________ от ___________, управител/прокурист (член на управителния 

съвет, член на Съвета на директорите и др. съгласно чл.47 от ЗОП) на _______________________ (ЕТ, 

ООД, ЕООД, АД и др.), участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет:____________________________________________________ 

                                                      (посочете наименованието на поръчката )  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. По чл. 47, ал.1 от ЗОП: 

1.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:  

 - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

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

 -   подкуп, по чл. 301-307 от Наказателния кодекс ;  

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

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

 - престъпление против стопанството, по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.  

1.2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.  

1.3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна 

процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.  

2. По чл. 47, ал.2 от ЗОП:   

2.1. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност, или 

не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си, по смисъла на чл. 740 от Търговския 

закон. 

2.2. Не съм лишен от правото да упражнявам определената професия или дейност, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, 

свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 

2.3. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към 

община, по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, или парични задължения, или вноски за социалното осигуряване /съгласно 

законодателството на държавата, в която  съм установен/ участник- чуждестранно лице/; 

2.4. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за 

наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 

2.5. Не съм осъден с влязла в сила присъда  за престъпление по чл. 313 от Наказателния 

кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

3. По чл. 47, ал.5 от ЗОП: 

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

неговата организация 
3
. 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.  

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

данни.  

________________  

(място на деклариране)  

________________                           Декларатор: ___________________  

(дата на деклариране)                        (подпис, име, фамилия, печат)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.3. 

 (Образец) 

 

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ  

през предходните три години  

 

Подписаният (-ната) ................................................................................., в качеството ми на 

................................................................ на …………………………………………………………..                                                                                 

(длъжност)                                                                   (наименование на участника) 

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

................................................................................... – участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Изграждане на интегрирана система за периметрова охрана, 

видео наблюдение и контрол на достъпа на територията на военно формирование 52370 – 

Негушево”. 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

През предходните 3 (три) години представляваният от мен участник е изпълнил 

следните договори за дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка: 

№ Дата  на 

сключване 

Срок на 

договора 

Възложител 

по договора 

Стойност 

на 

договора 

Обект/и/ 

на 

договора  

Описание на 

изпълнените дейности 

в изпълнение на 

договора 

1       

2       

3       

4       

5       

..       

 

Прилагам следните доказателства за успешното изпълнение на …………….. от 

описаните договори: 

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

……………………….. 

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

……………………….. 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

Дата: ................2013 г.                      Декларатор: ......................... 
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Приложение № 5.4. 

(Образец) 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
*
 

 

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

 

 

Долуподписаният/ната/ ………………………………………………………………., с лична 

карта № ………………………………….., издадена на …………………… от 

………………………………., с ЕГН ………………………………, в качеството ми на 

……………………………………….. (посочете длъжността) на  …………………………… 

……………………..(посочете наименованието на участника) – участник в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на интегрирана 

система за периметрова охрана, видео наблюдение и контрол на достъпа на територията на 

военно формирование 52370 – Негушево”. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

      Запознати сме с проектите на договора, приложен в документацията за участие в 

посочената по-горе процедура за възлагане на обществена поръчка и приемаме безусловно 

записаните в клаузите му условия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………2013 г.   Декларатор: ……………………… 

(дата на подписване)                                                      (подпис и печат) 
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Приложение № 5.5. 

(Образец) 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ  

 

Долуподписаният/ата: ………….…………………………………….........  

     (име, презиме, фамилия) 

ЕГН …..………………, постоянен адрес ………………………………………….... 

……..……………., гражданство …..………...……………, документ за самоличност 

…………………….. в качеството ми на …………………………., в 

….….………………., БУЛСТАТ ………….………, данъчен № …….……………….. 

1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо лице/едноличен 

търговец, в размер ……………………………………………….. 

има следния произход: ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Декларирам, че действителен собственик по смисъла на капитала на горепосоченото 

юридическо лице/едноличен търговец е/са следното физическо лице/следните физически 

лица: 

1. ……………………………………………………………………………., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН …………………………………………..…………………………….., 

постоянен адрес …………………………………….………………………, 

гражданство ………………………………………….…………………….., 

документ за самоличност ………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН …………………………………………..…………………………….., 

постоянен адрес …………………………………….………………………, 

гражданство ………………………………………….…………………….., 

документ за самоличност ……………………………...................... 

и други. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс, за деклариране  

на неверни обстоятелства. 

 

Дата на деклариране:                                      Декларатор ……..……………… 

...................................                                          (подпис,име,фамилия)               

гр.…………………          
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Приложение № 5.6. 

(Образец) 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 327 б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ 

 

Долуподписаният/ата: ………….………………………………………............  

     (име, презиме, фамилия) 

ЕГН …..………………, постоянен адрес …..……………………………………...... 

……….………..……………., гражданство …..………...……………, притежаващ лична карта 

№…………., издадена на……………..от МВР-гр……… …………….. в качеството ми на 

управител на (наименование на юридическото лице, физическото лице-ЕТ), адрес на 

управление…………………………..………….., тел./факс;……….., вписано в търговския 

регистър при………………………….съд по ф.д.№………/……..…г., БУЛСТАТ 

/ЕИК………….………,  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ,  не са налице обстоятелства 

по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране  на неверни обстоятелства. 

 

Дата на деклариране:                                      Декларатор ……..……………… 

...................................                                                    (подпис,име,фамилия) 

гр.…………………       
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Приложение № 6 

(Образец) 
 

 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

                         

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 След като се запознахме с поканата за участие в ограничена процедура по 

закона за обществените поръчки с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА, ВИДЕО 

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52370 – НЕГУШЕВО”, ние, подписаните, като 

представител/и 
 

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

               (име на участника) 

 

1. ПРЕДЛАГАМ (Е) обща цена за изпълнение на поръчката, съгласно условията на 

Възложителя, в размер на …………………….. (………………………….) лева, без 

ДДС. 
 

2. Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката. 

3. Ценовата оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, 

считано от крайния срок на подаване на офертите. 

 

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

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

                                                                                                     (длъжност и име)      
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ДЕКЛАРАЦИЯ *  

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА  

ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 

 

 

Долуподписаният /ната/ 

 Адрес:……………………………………………………………………… 

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

в качеството ми на ………………………………………………………….. на 

   (посочете длъжността) 

………………………………………………………………………… (посочете фирмата 

на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:          

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ПЕРИМЕТРОВА 

ОХРАНА, ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52370 – НЕГУШЕВО”. 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския 

регистър и неговият единен идентификационен код /ЕИК/ е 

………………………………………………………….. 

 

 

________________ г.     Участник:______________ 

дата на подписване             подпис и печат 

 

 

* Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия 

участника. 
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Приложение  № 7 

(Образец) 

 

СЪВМЕСТНО  КОМАНДВАНЕ  НА СИЛИТЕ  
1606, гр. София, бул.”Тотлебен”, № 34 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 
ЗА ПРАВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГЛЕД И ОБСЛЕДВАНЕ 

НА ОБЕКТ:  ................................................................................  ............................... 

Настоящето удостоверение се издава на приносителя: 

в уверение на това, че същият е получил документация за участие в процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет „Изграждане на интегрирана система за периметрова 

охрана, видео наблюдение и контрол на достъпа на територията на военно формирование 

52370 – Негушево” и има право да извършва оглед и обследване на обекта съгласно чл. 24 от 

Закона за частната охранителна дейност до………………..2013 г. 

 

КОМАНДВАЩ 

НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ 

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ   

АТАНАС САМАНДОВ 
__.___.2013 г. 

/подпис, печат/ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД И ОБСЛЕДВАНЕ  

НА ОБЕКТ: …………………………………………………. 

Разрешил огледа /представител на Възложителя/: 

/ длъжност, име, презиме и фамилия / 

__.___.2013 г.        Подпис:……………. 

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

Представляващ ................................................................................................................... 

декларирам, че на __ . __ . 2013 г. посетих, огледах и извърших обследване на обект: 

 ...............................................................................................................................................  
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Приложение № 8 

(Образец) 

 ПРОЕКТ! 

Д О Г О В О Р   З А  У С Л У Г А 

 
Днес, ................. год., в гр.София, долуподписаните: 

 

1. СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ,  БУЛСТАТ 129010207, със 

служебен адрес: гр. София п.к. 1606, бул ”Ген. Тотлебен” № 34, представлявано от 

командващия на Съвместното командване на силите генерал лейтенант Атанас 

Николов САМАНДОВ, наричани за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна и 

И 

2. .........(ФИРМА)..........., със седалище и адрес на управление гр................., 

....(адрес)....., ЕИК: .............., тел. за връзка:..................., представлявано 

от......................................, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  се сключи 

настоящия договор за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изгради 

Интегрирана система за периметрова охрана, видеонаблюдение и контрол на 

достъпа (наричана за краткост - СИСТЕМАТА) на територията на военно 

формирование 52 370-Негушево. Нивото на класификация ще бъде не по-ниско от 

посоченото в т. 1.1 от тактико-техническо задание С.92.0015.13 УСВЦ, наричано 

по-долу за краткост ТТЗ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши изграждане на 

СИСТЕМАТА със състав и обхват съгласно т. 4 от ТТЗ, утвърден от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проект (разработка) на СИСТЕМАТА и представената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта и техническо предложение за изпълнение на поръчката. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изгради система, която да 

отговаря на тактико-техническите изисквания, посочени в т.5 ТТЗ. 

(4) Извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности по настоящия договор се 

приемат от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на двустранен 

приемо-предавателен протокол. 

(5) Основание за подписване на приемо – предавателния протокол е 

Протокол от приемни изпитвания, извършени от конкретна за целта комисия на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съвместно с Института по отбрана. 

(6) В случаи, че бъдат констатирани неизправности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

отстранява нередовностите и отклоненията на дейностите по предходната алинея 

за своя сметка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва Приемо-предавателния протокол след 

отстраняване на недостатъците.  
 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 2 Срок за изпълнение на договора е 180 (сто и осемдесет) календарни 

дни от датата на сключване на договора. 
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Чл. 3 Място за изпълнение на договора е територията на военно 

формирование 52370 – Негушево. 

Чл. 4 Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е началникът на военно 

формирование 52370 – Негушево. 

Чл. 5 Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение контрола на 

качеството е Института по отбрана - МО. 
 

IІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл. 6 (1) Общата стойност на договора за изграждане на СИСТЕМАТА е 

определена съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Общата стойност на договора възлиза на ........................................... лв. 

(.............................................................лева) без ДДС и 

…………………………………….лв. (…………………………………………….. 

лева) с ДДС и е определена като сбор от стойностите на всеки един от елементите, 

дадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото предложение. 

 (3) Цената по чл.6, ал.2 включва и всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

съхранение, транспорт, такси, трудови възнаграждения на служителите на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително стойността на услугата, както и всички други 

разходи до мястото на доставка и изграждане на СИСТЕМАТА.  

(4) Цената по чл.6, ал. 2 е окончателна и не подлежи на изменение по 

време на действието на договора, с изключение на предвидените в нормативен акт 

случаи. 

Чл. 7 (1) Възложителят, чрез военно формирование 52 370 - Негушево 

заплаща цената по чл.6, ал.2 по банков път, в български лева по сметка на 

Изпълнителя: Банка ........................., IBAN.............................., BIC CODE: 

…………….., отложено, в срок до 30 (тридесет) дни след изграждането на 

СИСТЕМАТА удостоверено със следните редовно оформени документи за 

плащане: оригинална фактура, двустранно подписан приемо-предавателен 

протокол и акт за приемане/предаване на дълготрайни активи и/или складова 

разписка. Фактурата, протокола и акта /складовата разписка/ трябва да съдържат 

опис на доставените ДМА /материални активи/ с отразена единична цена и обща 

стойност, а в приемо-предавателния протокол изрично следва да се посочи 

наименованието на услугата и времето за нейното извършване. 

 (2) За извършената услуга Изпълнителят издава оригинална фактура, в 

която следва да са посочени количеството, вида на услугата, както и че плащането 

е отложено съгласно договора. Счита се, че плащането е отложено дори и във 

фактурата да е посочен различен падеж.  
 

IV. ПРИЕМАНЕ НА СИСТЕМАТА 
 

Чл. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изгражда интегрираната система за периметрова 

охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа. За извършване на доставката, 

инсталиране и привеждане в работно състояние на СИСТЕМАТА, страните 

подписват двустранен приемо-предавателен протокол. 

Чл. 9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при въвеждане на СИСТЕМАТА в 

експлоатация да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване „Програма и 
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методика за провеждане на изпитвания на системата в опитна експлоатация”, 

съгласувана с Института по отбрана, съгласно т. 15.1.2. от ТТЗ. 

Чл. 10 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при въвеждане на СИСТЕМАТА 

в експлоатация да предостави на Възложителя за утвърждаване „Програма за 

въвеждане на системата в редовна експлоатация”, съгласувана с Института по 

отбрана, съгласно т. 15.1.2. от ТТЗ. 

(2) Цялостното изпълнение по този договор се приема с двустранен 

приемо-предавателен протокол. 

(3) При покана от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 

длъжен да предприеме необходимите действия по приемането на изпълнението по 

ал.1, ал.2  

(4) При констатиране на явни недостатъци и/или несъответствие на 

СИСТЕМАТА с ТТЗ и утвърдения работен проект, представени в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и/или констатиране на недостатъци и/или несъответствия след 

извършване на изграждането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да подпише 

съответния протокол. В тези случаи страните подписват двустранен протокол, в 

който се описват констатираните недостатъци и/или несъответствия и се посочва 

срока, в който същите да бъдат отстранени. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

Чл. 11 Да изпълни предмета на договора съгласно подадената от него 

оферта, включваща техническо предложение и ценово предложение, въз основа на 

която е избран за изпълнител на обществената поръчка, и клаузите на настоящия 

договор;  

Чл. 12. Да организира и осъществи изграждане на СИСТЕМАТА с грижата 

на добър търговец при спазване на нормативните изисквания на законодателството 

в Република България.  

Чл. 13 В срок от 10 (десет) дни след подписване на договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при разработване на системата на основание т. 

15.1.1. от ТТЗ да предостави за утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ „Идеен 

проект”.  

Чл. 14 В срок от 30 (тридесет) дни след подписване на договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при разработване на системата на основание т. 

15.1.1. от ТТЗ да предостави за утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на  „Работен 

проект” съгласуван с Института по отбрана. 

Чл. 15. Да представи пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от 

подписването на договора, списък на правоспособния персонал, зает 

непосредствено с изграждането на СИСТЕМАТА и да уведомява писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка промяна на служителите, в 3-дневен срок от 

извършването. 

Чл. 16 Качеството и обема на извършваните услуги, както и техническите 

характеристика на вложените материални средства трябва да съответстват на 

предвиденото ТТЗ за изграждане на СИСТЕМАТА. 
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Чл. 17 (1) При изграждането на СИСТЕМАТА съгласно ТТЗ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи сертификати за съответствие на 

използваните устройства, валидни към датата на доставката. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изграждане на СИСТЕМАТА 

да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ръководства за работа с устройствата и 

компонентите. 

Чл. 18 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на основание т. 13 от ТТЗ да 

проведе обучение на личен състав посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по работа със 

системата, както следва: 

а/ администратори на системата - 3 (трима) човека по устройство, 

работа и администриране на периметровата охрана, видеонаблюдението и 

контрола на достъпа. 

б/ техници за поддръжка - 3 (трима) човека по устройство, работа, 

експлоатация и поддържане на периметровата охрана, видеонаблюдението и 

контрола на достъпа. 

в/ оператори/потребители (дежурни длъжностни лица) - 30 

(тридесет) човека (по групи, с 10 човека в група), по устройство, работа, 

управление на оборудването и действие в стандартни ситуации при работа на 

периметровата охрана, видеонаблюдението и контрола на достъпа.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви Протокол за 

извършено обучение, утвърден от командира/началника на военното 

формирование – потребител. 

Чл. 19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави документация за 

експлоатация на системата на български език, съгласно т. 17.3. от  ТТЗ. 

Чл. 20 Правото на собственост и рискът от случайно погиване или 

повреждане на СИСТЕМАТА преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от датата на подписване на двустранният приемо-предавателен 

протокол по чл. 10, ал. 1, ал.2 и ал.4. 

Чл. 21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде оригинална фактура за 

изградената интегрираната система за периметрова охрана, видеонаблюдение и 

контрол на достъпа и да подпише всички счетоводни документи по приемане на 

СИСТЕМАТА съгласно чл.7 ал.1. 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

Чл. 21. Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с разработване на 

работния проект на СИСТЕМАТА. 

Чл. 22. Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с осигуряване на 

достъп до районите във и около военното формированието при изграждане на 

СИСТЕМАТА. 

Чл. 23. Да получи уговорената цена за извършената услуга, в размер на 

общата сума, определена съгласно ценовото му предложение. 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

Чл. 24.  Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението 

на договора; 

Чл. 25. Да плати цената по договора по начина и в сроковете, указани в 

раздел III на настоящия договор. 
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Чл. 26. Да приеме СИСТЕМАТА, предмет на договора, ако същата отговаря 

на договорените изисквания и техническото предложение на изпълнителя, в 5-

дневен срок от поканването му от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

Чл. 27. Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 180 (сто и осемдесет) 

календарни дни, считано от датата на подписване на договора, изпълнение на 

услугата „изграждане на интегрирана система за видеонаблюдение и контрол на 

достъпа” на територията на военно формирование 52370 – Негушево. 

Чл. 28. При установяване на явни или скрити недостатъци на СИСТЕМАТА 

, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането й, а в случай, че са 

констатирани съществени отклонения от качеството, заложено в ТТЗ на 

СИСТЕМАТА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме изпълнението. 

Чл. 29. Да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете и при 

условията, съгласно действащата нормативна уредба. 
 

VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 
 

Чл. 30. С подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

осигури гаранционен срок за поддръжка на изградената система в рамките на 

............. месеца.  

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се яви за извършване на ремонт 

и/или подмяна на дефектни части в срок от ........ календарни дни, считано от 

уведомяването му от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналата повреда. 

Ако оборудването не може да се ремонтитра на място повреденият елемент 

трябва да се замени с алтернативно заместващо оборудване. След ремонтиране на 

повредения елемент системата трябва да бъде възстановена в основната си 

комплектност.  
 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Чл. 32. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при сключване на настоящия договор 

представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 

................лв, което представлява 3 % (три процента) от стойността на поръчката 

без ДДС, посочена в чл.10, ал.2 от настоящия договор.  

(2) Гаранцията е със срок на валидност – не по-малко от 30 

календарни дни след изтичане срока на договора. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи гаранцията за изпълнение на 

договора под формата на парична сума или на банкова гаранция. В случаите, 

когато гаранцията се представя под формата на парична сума, същата може да се 

внесе по сметката на военно формирование 46430 - София, в „Уникредит 

Булбанк”, гр. София, IBAN: ВG14 UNCR 7000 3320 7399 16, BIC: UNCRBGSF,, 

като се посочи наименованието на обществената поръчка или уникалният й номер 

от Регистъра на обществените поръчки или решението за избор на изпълнител.  

(4) В случаите, когато гаранцията за изпълнение се представя под 

формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа посочване на наименованието на обществената 
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поръчка или уникалният й номер от Регистъра на обществените поръчки или 

решението за избор на изпълнител, да бъде безусловна, неотменима и платима при 

първо писменно поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

не е изпълнил някое от своите задължения по договора за обществена поръчка.  

(5) В случай, че гаранцията за изпълнение е представена под формата 

на банкова гаранция, то срокът на действието й следва да надвишава с 30 

/тридесет/ дни срока на действие на договора. 

(6) Разходите по откриване и поддържане на гаранцията за 

изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който следва да предвиди и заплати 

своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на 

получената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция да не бъде по-малък от определения в 

настоящия договор. 

(7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30 

(тридесет) календарни дни след изтичане на договора /или срока на валидност/, без 

да се начислява лихва върху нея, след пълно и точно изпълнение на всички 

дейности по предмета на договора, уреждане на всички финансови 

взаимоотношения между страните и отправено искане за това от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(8) В случай, че гаранцията за изпълнение е представена под формата 

на банкова гаранция, освобождаването се извършва чрез предаване на оригинала 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай на представена гаранция под формата на парична 

сума – чрез връщането й по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора 

в своя полза, независимо от формата й, в случаите на неточно, забавено или 

частично изпълнение на задълженията по договора или отказ от изпълнение на 

предмета на договора. 
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение при 

неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на което и да е от задълженията му по чл. 11 до 

чл. 21 включително.  

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, ако в 

процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за 

решаване пред съда. 
 

VIII. ПРАВИЛА ПО СИГУРНОСТТА И КОНФИДЕНЦИАЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 
Чл. 33. От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лице, което ще отговаря за защита на 

класифицираната информация е .............. – .................. (на длъжност), за което ще 

бъде уведомен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 дни от подписването на договора. 

Чл. 34. (1) Всички данни, сведения, факти и обстоятелства, свързани със 

сключването и изпълнението на този договор ще се третират от страните като 

конфиденциална информация. 

(2) Страните се задължават да пазят в тайна, да не разпространяват на 

трети лица и да опазват от неоторизиран достъп информацията, станала им 

известна при или по повод изпълнението на задълженията им по настоящия 

договор, включително и след прекратяването на същия.  
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(3) Всяка от страните се задължава да информира другата при 

нарушаване на изискванията за опазване на конфиденциалност на информацията 

по този договор. 

(4) В случай на прекратяване на договора, всяка от страните определя 

предоставената информация, която другата страна трябва да унищожи. 

Унищожаването на носителите на информация се извършва по начин, който да не 

позволява нейното възстановяване. Това се отнася и за информацията, 

предоставена на електронен носител. 

(5) В случай на необходимост от предоставяне на трети лица на 

конфиденциална информация, е необходимо изричното и писмено съгласие на 

другата страна по договора за всеки отделен случай.  
 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

НЕУСТОЙКИ 
 

Чл. 35. Договорът се прекратява с изпълнение на задълженията на страните 

по него. 

Чл. 36. Договорът може да бъде прекратен едностранно, с 14 дневно 

писмено предизвестие от изправната страна, при неизпълнение на договора от 

неизправната страна.  

Чл. 37. Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на 

страните, изразено писмено и подписано от тях. 

Чл. 38. (1) При забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изгради 

СИСТЕМАТА в сроковете, предвидени в настоящия договор, но не повече от 10 

(десет) календарни дни от момента, в който е следвало да извърши услугата, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет процента) 

на ден от стойността на договора, но не повече от 10% (десет процента) от 

стойността на договора. 

(2) При забава за извършване на ремонт и/или подмяна на дефектни 

части повече от 1 (един) календарен ден от момента, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

следвало да извърши същите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % 

(пет процента) от стойността на гаранцията за изпълнение за всеки отделен 

случаи. 

Чл. 39. При неизпълнение на задължението за уведомяване на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнала невъзможност за извършване на услугата по вид, 

посочен в ТТЗ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) 

от стойността на гаранцията за изпълнение за всеки отделен случаи. 

Чл. 40. При прекратяване на настоящия договор по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в пълния размер на на гаранцията за 

изпълнение на договора.  

Чл. 41. За неизпълнение на задължение по настоящия договор, извън 

горепосочените, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% (един 

процент) от стойността на целия договор за всеки ден забава, но не повече от 20% 

(двадесет процента) от общата стойност на целия договор, за всеки конкретен 

случай. 

Чл. 42. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите относно 

неизпълнението на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително и 
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дължимите неустойки в следния ред: чрез прихващане от дължими суми; при 

липса на такива суми – от гаранцията за добро изпълнение, след което по 

съответния законов ред. 

Чл. 43. За действително претърпени вреди и пропуснати ползи от 

неизпълнение на задължения по договора, изправната страна може да претендира 

обезщетение по общия ред. 
             

X. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА СЪБИТИЕ 

ОТ ИЗВЪНРЕДЕН ХАРАКТЕР 
 

Чл. 44. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение 

на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало 

вследствие на събитие от извънреден характер, по смисъла на параграф 1, т. 28а от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

(2) Всяка от страните се задължава да положи необходимите грижи, за да 

сведе до минимум щетите от настъпване на събитие от извънреден характер. 

(3) Не е налице събитие от извънреден характер, ако събитието е 

вследствие на неположена грижа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата 

грижа е могло да бъде предотвратено. 

(4)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок от възникването на 

събитие от извънреден характер писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Събитието от 

извънреден характер трябва да бъде потвърдено писмено с акт, изходящ от държавен 

или общински орган. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от прекратяване действието на събитието от 

извънреден характер. 

(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не бъде уведомен за събитието от извънреден 

характер, или то не бъде потвърдено по предвидения в предходната алинея начин, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се позовава на него. 

(6) Ако събитието от извънреден характер продължи повече от седем дни 

и няма признаци за скорошното му преустановяване, всяка от страните може да 

прекрати договора за в бъдеще, като писмено уведоми другата страна. 

Чл. 45. Страната, която е била в забава, не може да се позовава на събитие от 

извънреден характер. 
 

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 46. Всички изменения по договора са действителни само с писменото 

съгласие между двете страни.  

Чл. 47. Посочените в настоящия договор приложения представляват негова 

неразделна част. 

Чл. 48. Цялата кореспонденция между страните по договора ще се извършва на 

български език в писмен вид.   

Чл. 49 Всяка страна се задължава при промяна на банковите cи сметки да 

уведоми другата страна в срок от 3 (три) дни чрез писмено предварително 

уведомление. 

Чл. 50 Настоящият договор влиза в сила, считано от датата на подписването 

му.  
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Чл. 51. (1) Всички съобщения, относно изпълнението на договора между 

страните се извършват в писмен вид, на следните адреси: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: гр. София – 1606, бул. “Тотлебен” № 34, Съвместно 

командване на силите 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛ: ................................................................................ 

(2) При промяна на адреса на някои от страните, посочен в предходния 

член, същата следва незабавно да уведоми писмено другата страна. При 

неизпълнение на това си задължение всички съобщения до променилата адреса си 

страна, изпратени на адреса по предходния член, ще се считат за получени от нея. 

(3) За дата и  час на съобщението се смятат: 

1. при предаване на ръка – датата и часът на получаването, посочена 

от получателя; 

2. при изпращане по пощата или куриерска служба – датата и часът 

на пощенското клеймо на обратната разписка / датата на разписката за връчване по 

куриер; 

3. при изпращане по факс – датата и часът на изпращането, посочена 

в отпечатаното автоматично уведомление за успешно изпращане; 

Чл. 52. Нищожността на някоя от клаузите на договора не води до нищожност 

на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 53. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 

включително и споровете, отнасящи се до тълкуване, недействителност, 

неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако 

между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване 

пред компетентния съд.  

Чл. 54. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 

законодателство и специфичните нормативни актове, уреждащи материя, свързана с 

предмета и клаузите по договора. 
 

Настоящият договор се сключи в два оригинални еднообразни екземпляра – по 

един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

   

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

Генерал - лейтенант                                                

                                                                          

                            Атанас САМАНДОВ                              ------------------------ 
 

 

Началник на отдел „Финанси”   

Подполковник 
             

             Добромир   АНГАРОВ  
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                                           Приложение № 9 
(Образец)  

 

ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ 
 

между Съвместното командване на силите 

и……………………………..….,участник в……………………………………….

  

Днес, …………………., между Съвместното командване на силите 

и………………………………………….., участник в обществена поръчка 

за…………………………………………………………………………/кандидат, 

наричан по-долу за краткост „участник” се сключи следният 

 

Пакт за почтеност: 

 

Двете страни осъзнават изцяло важността на състезателния характер на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка/търга, организиран на 

основата на почтеността и свободната конкуренция, изключващ изцяло 

злоупотреби от какъвто и да било характер. 

 

Двете страни поемат следните ангажименти, както следва: 

1. Съвместното командване на силите поема ангажимента да направи 

процедурата по възлагане на обществената поръчка/провеждане на търга 

прозрачна и достъпна за всички участници, които отговарят на условията й. 

Съвместното командване на силите ще положи всички необходими усилия да 

не допусне негови служители да поискат или приемат под каквато и да било 

форма подкупи и подаръци, предоставени директно или индиректно от 

участниците в обществената поръчка/търга, както и да наложи на виновните 

лица дисциплинарно наказание и/или да сезира компетентните органи за 

търсене на наказателна отговорност от тях. 

2. Участникът, ………………………...потвърждава, че: 

(а) не е предлагал, давал, както и че няма да предлага и да дава нито 

пряко, нито косвено, чрез агенти или посредством трети страни, каквито и да 

било стимули или възнаграждения на което и да било официално лице /било от 

страната, която подписва договора или от страната, за която ще се изпълнява 

договора/, на негови родственици или бизнес сътрудници, с цел да спечели 

обществената поръчка/търга, както и с цел извличане на друг тип неправомерна 

изгода или за получаване на друго предимство по незаконен начин; и 

(б) не се е споразумявал и няма да се споразумява с други страни с цел 

неправомерно  ограничаване  на  конкуренцията  при  провеждане на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка/търга и сключване на 

съответния договор. 
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Участникът, ……………………………………………………...разбира 

изцяло както последствията от тези ангажименти, така и важността на факта, че 

Съвместното командване на силите разчита на поемането им от негова страна. 

 

За целите на тази обществена поръчка/търг участникът е предприел 

мерки, за да гарантира спазването на ангажимента да не получава и да не 

предлага подкуп, включително от негови мениджъри и/или служители, както и 

от всяка една от третите страни, работещи с него по настоящия проект като 

агенти, консултанти, партньори от консорциум, подизпълнители и доставчици. 

 

Настоящият Пакт изразява морален и обществен ангажимент, 

представлява допълнение към документацията за участие в обществената 

поръчка/търга и се подава подписан от участника, заедно с 

офертата/заявлението за участие. На участниците в обществената поръчка/търга 

се връчва подписан от командващия на Съвместното командване на силите 

екземпляр. 

 

Страните приемат, че настоящият Пакт е в сила както до приключване на 

процедурата по възлагане на обществената поръчка/търга, така и за срока на 

изпълнение на договора за обществена поръчка/за отдаване под наем. 

 

 

 

 

ЗА СЪВМЕСТНОТО                                                   ЗА УЧАСТНИКА: 

КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ: 

 

_____________________                                                 ____________________ 
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Приложение  № 10 

(Образец) 

С Ъ В М Е С Т Н О  К О М А Н Д В А Н Е  Н А  С И Л И Т Е  

1606 София, бул. „Ген. Тотлебен” № 34 

Рег. №  ..................................../ .................... г. 

Екз. № ............... 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

КОМАНДВАЩ НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ 

ГЕНЕРАЛ ЛЕЙТЕНАНТ:                                   АТАНАС САМАНДОВ 

 

СПИСЪК 
на лицата, които ще посещават военни формирования за извършване на дейности, 

свързани с изпълнението на /предстоящи или настоящи/ договори за нуждите на Съвместното командване на силите 

за времето от ................ до ...............   ............... година 

 

№ 

по 

ред 

 

Име, презиме и фамилия 

№ на лична 

карта, дата 

и място на 

издаване 

Ниво и № на 

разрешение за 

достъп до 

класифицирана 

информация 

Валидност на 

разрешението 

за достъп до 

класифицирана 

информация 

 

Дейности по договора 

(длъжността и конкретно 

изпълняваните задачи) 

 

№ на военното 

формирование за 

допускане 

 

Забележка 

        

        

 

                      Ръководител на организацията/фирмата 

………….................................................................................... 
                 (подпис, фамилия, печат) 

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

Съгласувано:           Съгласувано: 

Служител по сигурността на информацията      Директор на ....................... дирекция „......................” – ДАНС 

в .......................................................................      .......................................................................................... 

..........................................................................              (подпис и фамилия) 

     (звание, подпис и фамилия) 

 


