
Приложение № 5 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

към Покана за участие в процедура на пряко договаряне с определени лица по чл. 182, 

ал. 1, т. 5 ЗОП с наименование:  

“Предоставяне на охранителни услуги”, по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на 

обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на Софийска регионална дирекция, 

Югозападна регионална дирекция и Южна централна регионална дирекция“; 

Обособена позиция № 2 „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на 

обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на Югоизточна регионална дирекция 

и Североизточна регионална дирекция“; 

Обособена позиция № 3 „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на 

обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на Северна централна регионална 

дирекция и Северозападна регионална дирекция“. 

 

Изисквания за изпълнение предмета на поръчката – по всяка от обособените позиции 

 

1. Предоставяне на охрана на имуществото на БСТ  

Охраната на имуществото на БСТ следва да бъде извършвана чрез технически системи за 

сигурност - сигнално-охранителна техника /СОТ/, в помещенията на БСТ /тото-пунктове, 

административни офиси и складове/, посочени за всяка обособена позиция по отделно в 

Списъци № 1, № 2 и № 3 и наричани по-долу обекти – общо 434 обекта, а по обособени 

позиции: 217 бр. по обособена позиция 1; 138 бр. по обособена позиция 2 и 79 бр. по 

обособена позиция 3. В обектите има монтирана собствена СОТ и при изпълнение на 

поръчката същата следва да се отчете – т.е., в изпълнението на поръчката не се включва 

доставка и монтаж на техника. Техническата охрана на всеки един обект, подлежащ на 

охрана,  следва да се приведе в съответствие за работа със системата за дистанционен 

мониторинг на потенциалния изпълнител.  

Участникът трябва да може да осигури охрана и на новопосочени обекти на БСТ - при 

заложените в настоящата покана условия, оферираните от участник такива и договорените 

по време на провежданото договаряне, а така също и да предвиди възможността за снемане 

на охрана от обект на БСТ, без от това да произтичат каквито и да са отговорности и да се 

предвиждат санкции за БСТ.  

 

Привеждането в съответствие за работа на наличната СОТ със системата за дистанционен 

мониторинг на потенциалния изпълнител, следва да бъде осъществено в срок до 30 дни, 

считано от датата на подписване на договор за възлагане на изпълнението на предмета на 

настоящата обществена поръчка по съответна обособена позиция.  

 

Осъществяването на охраната в обектите на БСТ следва да се предоставя при спазване на 

изискванията на Закона за частната охранителна дейност и другите нормативни актове в 

областта, като се осигурят като минимум следните параметри: 

- Охраняваните обекти трябва да са под непрекъснато наблюдение – режим 24/7, 

посредством денонощен дежурен център, който следи и регистрира всички получени 



сигнали, с цел проверка и предотвратяване на нарушения от специализирани 

въоръжени автопатрули;  

- Време за реакция на специализиран въоръжен патрул - до петата минута от 

получаване на сигнал от охранявания обект в денонощен дежурен център на 

потенциалния изпълнител през нощта и до седем минути през деня. При лоши 

климатични условия до дванадесет минути; 

- Уведомяване на отговорни длъжностни лица на БСТ по телефон при получаване на 

сигнал за нарушение в обекта /съмнение за престъпна дейност, пожар, спиране на 

електрозахранването, технически проблем, др./ - до пета минута от получаване на 

сигнал от охранявания обект; 

- Блокиране на входно-изходните и уязвимите точки на обект на БСТ, за който е 

получен сигнал за нарушение и изчакване на отговорно длъжностно лице на БСТ за 

отваряне и достъп до обекта в случаите, котато няма служител; 

- Осигуряване на физическа охрана на обекта до пристигане на отговорно длъжностно 

лице на БСТ, в случай на проникване в обекта/нарушена негова цялост/пожар, 

установено от специализирания въоръжен патрул; 

- Уведомяване на органите на МВР и/или противопожарната охрана при съмнения за 

за престъпна дейност и/или пожар в обекта – до пета през нощта и /седма пред деня 

минута от получаване на сигнала от предавателя с определена персонална честота; 

- Предоставяне при поискване от БСТ на информация относно времето за реакция на 

специализираните въоръжени патрули при сигнал за нарушение в негов обект; 

времето на включване/изключване на СОТ в обектите му;  

-  Поемане на  имуществена отговорност за стойността, съгласно сключения договор. 

Отговорността се отнася за находящото се в съответен обект движимо имущество 

/съгласно изготвени списъци с описи на имуществото на БСТ в тях и балансовата им 

стойност, подписани от представители на Възложителя и потенциалния 

Изпълнител/; 

– Гарантиране на пълното възстановяване на причинени липси/вреди в имуществото 

на БСТ чрез сключени и поддържани от участника, определен за изпълнител, за 

срока на договора застраховки с предмет:  

т. 1 имуществени вреди, причинени от служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица, 

в това число на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при или по повод осъществяване на дейността му, 

с лимит на отговорността не по-малък от 10 000 /десет хиляди/ лева за едно събитие 

и 50 000 /петдесет хиляди/ лева в агрегат; 

т. 2 имуществени вреди, в резултат на използване на оръжие от служители на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с дейността му, разрешена от Закона за контрол над 

взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му; 

т. 3. имуществени вреди, причинени вследствие на неспазени задължения или 

неправилни действия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно извършваната по 

силата на договора дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по охрана на имуществото на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със СОТ. 

– Възстановяване на стойността на липсващо/увредено имущество – в срок до 40 дни, 

считано от датата на подписване на двустранен протокол, в който е посочен видът и 

стойността на липсата/вредата, а когато е приложимо – и след издаване на протокол 

от органите на МВР; 



– В случай че извършителите бъдат задържани от органите на МВР, изпълнителят не 

носи материална отговорност. 

– Изпълнителят не носи имуществена отговорност в случай, че възложителя 

притежава застраховка. 

- Изготвяне и представяне на проект на план за реагиране при задействане на сигнал 

„аларма” от обектите, охранявани със СОТ, чийто окончателен вариант ще се 

съгласува от страна на Възложителя – Планът се изготвя общо за всички обекти от 

участник и сепредставя ведно с техническото предложение; 

- Изготвяне и представяне на планове за действие при следните извънредни ситуации: 

природни бедствия, аварии, пожари и сигнали за терористични актове, престъпни 

деяния. 

 

Участникът следва да осигури: 

- запазването в тайна условията и начина на използване на СОТ; 

- неразпространяването на служебна и вътрешна информация на Възложителя, 

станала му известна при и по повод извършване на дейността му.  

 

2. Предоставяне на охрана и транспорт на ценни пратки и товари на БСТ /инкасо/: 

Инкасирането на пари следва да се извършва след оформянето им във вид на ценни пратки 

и опаковането им в специални инкасо пликове, от/до обекти на седемте Регионални 

дирекции на БСТ, посочени съответно за всяка обособена позиция по отделно: 274 бр. по 

обособена позиция 1, 185 бр. по обособена позиция 2 и 133 бр. по обособена позиция 3, в 

Списъци  № 4, № 5 и № 6 /общо 592 броя/, до/от клонове на банки, с които БСТ има сключен 

договор за предоставяне на финансови услуги, посочени в Списък № 7. 

Всеки участник в техническото си предложение представя Маршрутите за 

предоставяне на услугата, като посочва банковите клонове, в които възнамерява да 

инкасира, като същите трябва да са избрани на територията на същото населено място 

или най-близък областен център където се намира инкасиран обект. 

Инкасирането на удостоверителни знаци следва да се извършва след оформянето им във 

вид на ценни товари от тото-пунктове на БСТ, посочени съответно по обособени позиции в 

Списъци № 4, № 5 и № 6 до офиси на БСТ, посочени в Списък № 8. 

Инкасовата дейност, поради стойността на ценните пратки и товари, следва да се извършва 

със специализирани бронирани автомобили съгласно изискванията на чл. 9, ал. 3 от Наредба 

№ I-121 от 24 юни 2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни 

пратки и товари.  

Инкасовата дейност на пари следва да се извършва съгласно изискванията на Възложителя, 

съобразени с нуждите на седемте Регионални Дирекции, при честота на инкасиране, 

посочена за всеки обект по отделно в Списъци № 4, № 5 и № 6. 

Инкасовата дейност на удостоверителни знаци трябва да се извършва по подадена заявка, 

едновременно с дейността по инкасирането на пари.  

Инкасовата дейност на пари следва да може да се извършва и извънредно – при подадени 

заявки за това, в срок до 6 /шест/ часа след постъпване на заявката, в рамките на работния 

ден. 

Инкасовата дейност следва да може да бъде организирана и поета в срок до 30 дни, считано 

от датата на подписване на договор за възлагане на изпълнението на предмета на 

настоящата обществена поръчка. 



Участникът трябва да може да осигури инкасиране от/до и на новопосочени обекти на БСТ 

- при заложените в настоящата покана условия, оферираните от участник такива и 

договорените по време на провежданото договаряне, а така също и да предвиди 

възможността за отпадане от маршрут за инкасиране на обект на БСТ, без от това да 

произтичат каквито и да са отговорности и да се предвиждат санкции за БСТ.  

 

Инкасовата дейност следва да се предоставя при спазване на изискванията на Закона за 

частната охранителна дейност, Наредба № І-121 от 24.06.2004г. за реда за организиране 

охраната при транспортиране на ценни пратки и товари и другите нормативни актове в 

областта, като се осигурят като минимум следните параметри: 

- Инкасовата дейност трябва да се осъществява съгласно График на охрана и 

транспортиране на пари и удостоверителни знаци, изготвен от участника и одобрен 

от БСТ. Изпълнителят може да изготви графици, съгласно своите възможности, 

който е съобразен с честота на инкасиране, изискваща се от Възложителя и 

съгласуван с него.    

- Инкасовата дейност трябва да се осъществява посредством изготвени от избрания 

изпълнител: - инструкция, която да съдържа правилата за осъществяване  на 

дейността  по инкасиране и  транспортиране и охрана на ценните пратки; - тактика 

на действия в извънредни ситуации /нападение, ПТП, поставено взривно устройство, 

др./; 

- За инкасираните пари следва да бъдат изготвяни съпроводителни документи към тях 

/предавателни протоколи, разписни декларации и др./; 

- Инкасовата дейност трябва да се осъществява изцяло от служители на избрания 

изпълнител и осигурени от него технически и помощни средства, така че да се 

гарантира точното изпълнение на услугата независимо дали са настъпили 

технически, организационни и др. затруднения за избрания участник, независимо 

дали се осъществява редовен или извънреден транспорт. Сформираните екипи и 

използваните средства трябва да отговарят на нормативните изисквания за това; 

- Инкасовата дейност трябва да се осъществява без участието на служители на БСТ в 

нея; без като за депа /пунктовете за съхрание на ценни пратки/ да се използват 

помещения на БСТ; 

- Инкасовата дейност трябва да се отчита чрез редовно попълвани маршрутни книжки; 

- Охранителите от екипите, извършващи инкасирането, следва да са с лична 

идентификационна карта, отличителен знак и униформено облекло, огнестрелно 

оръжие с необходими боеприпаси, балистични противокоршумни жилетки, носима 

радиостанция и мобилен телефон; противогаз, белезници и помощни средства, 

съгласно Закона за частната охранителна дейност;  

- Поемане на пълна имуществена отговорност за стойността на транспортираните 

ценни пратки и товари; 

- Гарантиране на пълното възстановяване на причинени липси на имуществото на 

БСТ чрез сключени и поддържани от участника, определен за изпълнител, за срока 

на договора застраховки с предмет:  

- т. 1. Загуби и вреди на ценни пратки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при или по повод 

осъществяване на транспорта /от инкасиран обект до банков офис, в който се 

инкасира/, с лимит на отговорността не по-малък от 150 000 лева за всяко едно 

събитие; 



- т. 2. Имуществени вреди, причинени вследствие на неспазени задължения или 

неправилни действия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно извършваната по 

силата на договора дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по охрана и транспорт на пари и 

удостоверителни знаци на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

- Възстановяване на стойността на липсващо имущество – в срок до 40 дни, считано 

от датата на предявяване на претенция от страна на Възложителя по надлежния ред 

във връзка с  настъпилата  липса; 

- Изготвяне и представяне на планове за действие при следните извънредни ситуации: 

природни бедствия, аварии, пожари и сигнали за терористични актове, престъпни 

деяния. 

 

Участникът следва да осигури: 

- запазването в тайна условията и начина на осъществяване на инкасовата дейност; 

- неразпространяването на служебна и вътрешна информация на Възложителя, 

станала му известна при и по повод извършване на дейността му.  

 

В техническото си предложение за изпълнение на настоящата поръчка по съответна 

обособена позиция, участникът следва да развие концепцията си за предоставяне на 

услугите, трябва да изготви и представи изискуемите се Проект на план за реагиране 

при задействане на сигнал „аларма” от обектите, охранявани със СОТ по съответна 

обособена позиция; Графикът на охрана и транспортиране на пари и удостоверителни 

знаци на Регионални дирекции, включени в съответна обособена позиция. Оферти, в 

които не са представени всички изисквания на Възложителя и/или приложения, ще 

бъдат отстранявани като несъответстващи на предварително обявените условия. 


