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Р Е Ш Е Н И Е 

 № 2476 
гр. София, 30.04.2015г. 

 
Във връзка с поискани разяснения по документация за участие в ,,открита 

процедура” с предмет: „Осигуряване на физическа, въоръжена, денонощна охрана и 
охрана чрез технически системи за сигурност, мониторинг и реакция с 
автопатрулни екипи на обектите и имуществото, собственост на Държавна 
Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси””, открита с Решение № 
1932/03.04.2015г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, на  основание чл. 29 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и чл. 35 от  Вътрешните правила за възлагане на 
обществени поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по 
ЗЗНН (ВП), утвърдени със Заповед № РД-10-259/19.09.14г., давам следните 

  

РАЗЯСНЕНИЯ: 
      

        Въпрос № 1.  В документация за участие, в Указания за попълване на заявление и 
оферти от участниците и условия за участие в процедура, в Раздел II., т. Г 
„Документи, представяни от кандидатите“ т. 1 „Всеки кандидат може да подаде 
заявление за участие в предварителен подбор “ 
• В документацията не се съдържа образец на заявление. Моля за уточнение 
необходимо ли е да се изготви документ - заявление /свободен текст/ от участника 
в процедурата, към който да бъдат приложени изискваните от Вас документи? 

Отговор № 1. Необходимо е да се изготви документ - заявление /в свободен 
текст/ от кандидата в процедурата, към който да бъдат приложени изисканите от 
Възложителя документи. 

 
        Въпрос № 2. В документация за участие, в Указания за попълване на заявление и 
оферти от участниците и условия за участие в процедура, в Раздел II., т. Г 
„Документи, представяни от кандидатите“ т. 1.13 е необходимо да се представи 
„Заверено от кандидата копие на притежавана от него валидна и действаща 
застрахователна полица за застраховане на отговорността спрямо трети лица на 
охранителната фирма при извършване на професионалната й дейност с лимити 
минимум 500 000 /петстотин хиляди/ лева за едно събитие и 3 000 000 /три милиона/ 
лева годишен агрегат“, а в проект на договор - Приложение № 5, в чл. 3 Права и 
задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т. 3.11 ,,В едномесечен срок от приемане на 
обектите за охрана да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валидна и действаща 
застрахователна полица в полза на ДА „ДРВВЗ” за застраховане на пълната 
имуществена отговорност на охранителната фирма при извършване на 
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професионалната й дейност и изпълнение на задълженията й по настоящия договор за 
охрана на обектите на ДА „ДРВВЗ”. Застрахователната полица трябва да е валидна и 
действаща през целия период на действие на настоящия договор и да е с 
лимити…………..(………) лева за едно събитие и………(…………) лева годишен агрегат“ 
• Моля за Вашето уточнение относно: 
-Застрахователните полици по т.13 и от Приложение № 5 проект на договор - две 
различни застрахователни полици ли са? 
-Правилно ли разбираме, че участник трябва да има валидна и действаща 
застрахователна полица за застраховане на отговорността спрямо трети лица на 
охранителната фирма при извършване на професионалната й дейност с лимити 
минимум 500 000/ петстотин хиляди/ лева за едно събитие и 3 000 000 /три милиона/ 
лева годишен агрегат за да участва в предварителния подбор, а в случай, че бъде избран 
за Изпълнител на поръчката е необходимо да представи и „валидна и действаща 
застрахователна полица в полза на ДА „ДРВВЗ” за застраховане на пълната 
имуществена отговорност на охранителната фирма при извършване на 
професионалната й дейност и изпълнение на задълженията й по настоящия договор за 
охрана на обектите на ДА „ДРВВЗ”според проекта на договор”? С какви лимити за 
събитие и в агрегат трябва да бъде застрахователната полица? 
-Моля за допълнителни разяснения, какво имате в предвид под "пълната 
имуществена отговорност на охранителната фирма при извършване на 
професионалната й дейност и изпълнение на задълженията й по настоящия 
договор за охрана на обектите на ДА „ДРВВЗ”". Какви рискове трябва да бъдат 
покрити за да удовлетворим изискването за "пълна имуществена отговорност"? 

Отговор № 2. Застрахователната полица по т.1.13  (застраховане на 
отговорността спрямо трети лица на охранителната фирма при извършване на 
професионалната й дейност с лимити минимум 500 000 (петстотин хиляди) лева за 
едно събитие и 3 000 000 (три милиона) лева годишен агрегат) от  Приложение № 1, 
Раздел II., т. Г „Документи, представяни от кандидатите“  следва да включва всички 
рискове, които могат да настъпят при и/или вследствие изпълнението на предмета на 
обществената поръчка и са в резултат и/или причинна връзка с осъществяването на 
професионалната дейност на Изпълнителя, и тази полица е различна от посочената 
такава в чл.3.11. (валидна и действаща застрахователна полица в полза на ДА 
„ДРВВЗ” за застраховане на пълната имуществена отговорност на охранителната 
фирма при извършване на професионалната й дейност и изпълнение на задълженията й 
по настоящия договор за охрана на обектите на ДА „ДРВВЗ”)  от Проекта на договор – 
Приложение № 5 от документацията за участие. Застрахователната полица по чл.3.11. от 
Проекта на договора, следва да е издадена в полза на ДА ДРВВЗ, да е с минимални 
лимити 500 000 (петстотин хиляди) лева за едно събитие и 3 000 000 (три милиона) 
лева годишен агрегат), и следва да покрива всички рискове, които могат да настъпят 
при и/или вследствие изпълнението на договора за обществената поръчка и са в 
резултат и/или причинна връзка с осъществяването на професионалната дейност на 
Изпълнителя. 

 
Въпрос № 3. В документацията за участие в Обявлението за възлагане на 

обществената поръчка, Раздел III.2.3) „Технически и/или професионални 
възможности“, в т. 10 сте посочили изискване да се представи: „Копие от лиценз на 
учебен център и нотариално заверено копие на договор с такъв, удостоверяващ, че 
участникът е осигурил обучение на охранителният персонал в лицензиран от 
Националната агенция за професионално образование и обучение учебен център“. 
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Същото изискване сте посочили в „Указанията за попълване на заявления и оферти от 
участниците“, в Раздел II., т. Г „Документи, представяни от кандидатите“ и в т. 
1.5.10. 
• Моля да уточнете, при условие, че кандидатът притежава собствен Учебен 
център, лицензиран от Национална агенция за професионално образование и 
обучение към Министерски съвет и приложи съответната лицензия, както и 
заверено копие на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, в 
който е разположен Учебния център, ще се приеме ли от Ваша страна, че се 
покрива изискването по т. 1.5.10? 

Отговор № 3. При условие, че кандидатът притежава собствен Учебен център, 
лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение към 
Министерски съвет и приложи съответната лицензия (нотариално заверено копие), ще 
се приеме че е покрито изискването по т. 1.5.10. 

 
Въпрос № 4. В документация за участие, в Указания за попълване на заявление и 

оферти от участниците и условия за участие в процедура, в Раздел II. Изисквания към 
участниците в процедурата, в т. В Изисквания за изпълнение на услугата: в т. 2 е 
посочен следния текст: „Изграждането, подновяването и монтирането на технически 
средства в обектите на ДА „ДРВВЗ“ по време на действие на договора ще се извършва 
след предварително съгласуване и одобрение от Възложителя“ 
• Моля за пояснение, изграждането, подновяването и монтирането на технически 
средства в обектите на ДА „ДРВВЗ“ по време на действие на договора, за чия 
сметка ще бъде - за сметка на Възложителя или за сметка на Изпълнителя? В 
случай, че е за сметка на Възложителя, предвидено ли е в посочената прогнозна 
стойност за изпълнение на поръчката? За какъв брой обекти се има впредвид 
изграждане, подновяване и монтиране на технически средства? 

Отговор № 4. Съгласно документацията за участие, в Проекта на договор – 
Приложение № 5, в Чл.6.1 е записано -  ,,ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
ежемесечно отделно от уговореното в чл. 4.1 възнаграждение за мониторинг и реакция 
с автопатрулни екипи, подновяване, изграждане, техническо обслужване и поддръжка 
на наличната и допълнително изградената техническа система/и за сигурност, 
наблюдение и контрол на територията на всички обекти, изброени в Списък на 
обектите (Приложение № 6 от документацията), в размер на ..........лева месечно или 
общо за година ............лева. В тази цена не е включен ДДС.“, като в  Чл.6.2 е 
подробно записано значението на понятията - "Мониторинг и реакция с 
автопатрулни екипи", "Подновяване", "Изграждане" и "Техническо обслужване и 
поддръжка на наличната и допълнително изградената техническа система за 
сигурност". Стойността която Възложителят заплаща на Изпълнителя, по Чл.6.1 (от 
Проекта на договор – Приложение № 5) е съгласно посочената (предложената) от 
Изпълнителя цена по т.2 (Обща предлагана цена за срок от 1 (една) година за 
поддържане на съществуващата техническа система за сигурност, мониторинг и 
реакция с автопатрулни екипи, подновяване и изграждане на нови технически системи 
за сигурност, наблюдение и контрол на територията на всички обекти, изброени в 
Списък на обектите (Приложение № 6 от документацията за 
участие):.................................. лв.) от неговото Ценово предложение (по образец на 
Приложение № 2 от документацията за участие). Тази стойност е включена в 
прогнозната стойност на обществената поръчка! Относно това за какъв брой обекти се 
има предвид изграждане, подновяване и монтиране на технически средства, ясно е 
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записано, че това касае  всички обекти, изброени в Списък на обектите (Приложение 
№ 6 от документацията)! 

 
Въпрос № 5. В документация за участие, в Указания за попълване на заявление и 

оферти от участниците и условия за участие в процедура, в Раздел II., т. Г 
„Документи, представяни от кандидатите“, в т. 1.5.7 е необходимо да се представи 
Декларация от кандидата, за притежаваните от него структури в следните 
териториални центрове - София, Варна, Враца, Бургас, Плевен, Велико Търново, 
Габрово, Стара Загора, Пловдив, придружена със списък с адреси на офисите, лица за 
контакти, телефони и регистрационни номера и вида на автомобилите, обслужващи 
съответните структури. 
• Моля за уточнение, предвид предмета на поръчката, при посочване на 
регистрационните номера и вида на автомобилите, кои автомобили да бъдат 
посочени - автопатрулни автомобили, автомобили за физическа охрана, 
технически автомобили? 

Отговор № 5. Следва да се посочат автопатрулните автомобили (марка и модел), 
които обслужват съответните структури, като по своя преценка кандидатът, може да 
посочи и всеки друг автомобил, който ще бъде използван при изпълнението на 
обществената поръчка. 

 
Въпрос № 6. В документация за участие, в Указания за попълване на заявление и 

оферти от участниците и условия за участие в процедура, в Раздел II., т. Г 
„Документи, представяни от кандидатите“, в т. 1.15. относно представяне на 
Декларация за подизпълнители. 
• Моля за вашето уточнение, в случай, че участника предвижда участие на 
подизпълнители, необходимите документи, които трябва да се представят за 
подизпълнителите са само тези, по т. 1 .1 т.е. копие от документ за регистрация 
и оригинал или нотариално заверено копие от удостоверение за актуално 
състояние? Какви други документи освен посочените от Възложителя по т. 1.1. е 
необходимо да бъдат представени за подизпълнителите? 

Отговор № 6. В случай, че кандидатът предвижда участие на подизпълнители, освен 
документите по Приложение № 1, Раздел II., т. Г „Документи, представяни от 
кандидатите“, в т. 1.1, следва да се представи и попълнена Декларация (в свободен 
текст) от всеки подизпълнител (съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 8 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. 

ВАЖНО: В случай, че кандидатът предвижда участие на подизпълнители, чрез 
които ще доказва съответствието си по отношение на изискванията/условията за 
участие, тогава съответния подизпълнител следва да отговаря на същите изисквания 
(посочени в Обявлението за възлагане на обществената поръчка), на които трябва да 
отговаря и участникът, като в този случай следва да представи и съответните документи 
(подробно описани в Обявлението)!  

Забележка:  

1. За улеснение на подизпълнителите, същите могат да ползват образецът на 
декларация – Приложение № 7 от документацията за участие, като от него отпаднат 
т.5,6,7 и 8 и съответно се измени текста, където е необходимо, предвид обстоятелството, 
че декларацията се подава от подизпълнител. 
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2. Участникът определен за Изпълнител, в случай че ще ползва подизпълнители, 
следва да представи и договора за подизпълнение с всеки един от подизпълнителите. 

 
Въпрос № 7. В „Ценово предложение - Приложение № 2 по образец, част от 

документацията за участие е необходимо да се представи в т. 1. „ Обща предлагана 
цена за физическа денонощна въоръжена охрана за срок от 1 (една) година за всички 
обекти, изброени в Списък на обектите (Приложение № 6 от документацията за 
участие):………………лв.“ и съответно по т. 2. Обща предлагана цена за срок от 1 
(една) година за поддържане на съществуващата техническа система за сигурност, 
мониторинг и реакция с автопатрулни екипи, подновяване и изграждане на нови 
технически системи за сигурност, наблюдение и контрол на територията на всички 
обекти, изброени в Списък на обектите (Приложение № 6 от документацията за 
участие):…………..лв.“. 
• Моля за уточнение от Ваша страна, предлаганата цена която ще посочи 
участника за срок от 1 година по т. 1 и т. 2, умножена по 3 /3 години срок на 
изпълнение на поръчката, заложен от Възложителя в Обявлението/ получената 
сума трябва ли да е в рамките на залажената прогнозна стойност от 10 000 000 
лева? 

Отговор № 7. Предлаганата цена, по т. 1 и т. 2 от Ценовото предложение (по 
Образец – Приложение № 2), която ще посочи участникът, следва да е за срок от 1 
година. Посочената обща цена по т. 1 и т. 2, умножена по 3 (три) години (какъвто е 
определеният срок за изпълнение на поръчката), трябва да е в рамките на заложената 
прогнозна стойност от 10 000 000 (десет милиона) лева без ДДС и не може да я 
надвишава. 

 
 
         Настоящото Решение да се приложи към документацията на обществената поръчка с 
предмет:    „Осигуряване на физическа, въоръжена, денонощна охрана и охрана чрез 
технически системи за сигурност, мониторинг и реакция с автопатрулни екипи на 
обектите и имуществото, собственост на Държавна Агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси””, като неразделна част от нея . 
 
         Копие от настоящото Решение да бъде публикувано в профила на купувача (в 
електронната преписка на обществената поръчка) на интернет страницата на ДА 
ДРВВЗ - www.statereserve.bg.   
      
 

 СТАНИМИР  ПЕЕВ           (П) 
 Председател на Държавна агенция 
 „Държавен резерв и военновременни запаси” 

 


