ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Изискванията, посочени в настоящата точка са относими към всяка една от
обособените позиции, в съответствие с обектите и количествата
2.1. Технически спецификации /изисквания/ към изпълнението:
2.1.1. Нормативни изисквания за техническо изпълнение на поръчката:
По всяка обособена позиция изпълнението следва да се предоставя при спазване
изискванията освен на специфичното законодателство в областта на охраната и
сигурността, но и на това в областта на обработката на лични данни. Цялата обработка
на данни на Възложителя, следва да се осъществява при условия на проследимост и
сигурност – по отношение на цялостност, немодифициране и неоторизиран достъп до
тях.
2.1.2. Изисквания за изпълнение на дейността по охрана на имуществото на БСТ –
сгради и тотопунктове и находящите се в тях движими вещи, чрез сигналноохранителна техника, осигурена от Възложителя; поддръжка и профилактика:
Охраната на имуществото на БСТ следва да бъде извършвана чрез технически системи
за сигурност - сигнално-охранителна техника /СОТ/, в помещенията на БСТ /тотопунктове, административни офиси и складове/, посочени за всяка обособена позиция по
отделно в Списъци № 1 и № 2 и наричани по-долу обекти – общо 454 обекта, а по
обособени позиции: 306 бр. по обособена позиция 1 и 148 бр. по обособена позиция 2. В
обектите има монтирана собствена СОТ. 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 документация условия, оферираните от участник такива и в
рамките на максималния бюджет по съответна обособена позиция /с изключение на
бюджета за предвидената опция/, 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 като се осигурят
като минимум следните параметри:
- Охраняваните обекти трябва да са под непрекъснато наблюдение – режим 24/7,
посредством денонощен мониторинг-център /система за дистанционен контрол/
за наблюдение и приемане на сигнали от охраняваните обекти и ръководство на
мобилните охранителни патрули, 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 десет 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, когато 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 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, от
изпълнителят няма да се търси материална отговорност.
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, в т.ч. и лични
данни.
Изисквания за изпълнение на дейността по поддръжка и профилактика на
осигурената от Възложителя сигнално-охранителна техника:

Основни параметри на монтираната при Възложителя СОТ Контролен панел - 1бр.;
Клавиатура – 1бр.;
Датчик обемен – 2бр.;
Датчик магнито контактен – 1бр. ;
Пиезо сирена – 1бр.;
Паник бутон /стационарен или безжичен/ - 1бр.;
Вибрационен детектор - 1бр.;
Основни параметри на монтираната при Възложителя СОТ по модели ЕСПРИТ 728+
4 зонови входа (8 зони с дублиране на зони) + 2 клавиатурни зони
1 програмируем изход
1 контролиран изход "СИРЕНА"
1 контролиран изход за захранване
1 контролирана телефонна линия
Спектра 1727
6 зонови входа + 2 клавиатурни зони
1 програмируем изход
1 контролиран изход "СИРЕНА"
8 потребителски кода
DSC PC585
4 зони на контролния панел;
2 програмируеми изхода;
Поддръжка на до 8 клавиатури с индивидуални входни зони;
1 партишън;
32 потребителски кода
CA62
5 зонови входа (10 зони с дублиране на зони) + 2 клавиатурни зони
3 програмируеми изхода
1 контролиран изход "СИРЕНА"
2 независими части (партишъни)
20 потребителски кода
VIKI
3 зонови входа (програмируема зависима или незабавна зона 2)
3 режима на охрана
1 вградена сирена 115dB
2 кода - потребителски и инженерен (10 000 комбинации)
Еклипс 8
6 зонови входа + 2 клавиатурни зони
4 програмируеми изхода
1 контролиран изход "СИРЕНА"
256 събития с час и дата на възникване – могат да се преглеждат от клавиатура или чрез
софтуер за програмиране
8 потребителски кода

1 контролирана телефонна линия
Контрол на достъп: чрез четци на безконтактни карти
Потенциалният изпълнител следва да осигури:
- най-малко един път годишно извършване на физически преглед и профилактика на
монтираната при Възложителя СОТ, след което да изготви доклад за констатираното
състояние на техниката и евентуални препоръки за подмяна изцяло и/или нейни части.
Прегледа и профилактиката се извършва по време, предварително съгласувано с
Възложителя;
- предоставяне на консултации по телефон и е-мейл, относно постъпили запитвания за
работата на СОТ – в режим 24/7;
- извършване на подмяна на дефектирали елементи на СОТ и/или ремонт – доставка и
монтаж. Тази дейност следва да може да се осъществява в срок до 24 часа от получаване
на заявка от Възложителя за неработещ СОТ или от констатирането му от изпълнителя
– което от двете събития настъпи по-рано, освен ако по обективни причини е необходим
по-дълъг срок – в този случай същият се договаря между страните;
- извършване на цялостен демонтаж и монтаж на дефектирала/липсваща СОТ - в срок до
36 часа от получаване на заявка от Възложителя, освен ако по обективни причини е
необходим по-дълъг срок – в този случай същият се договаря между страните.
Дейността по поддържане и профилактика следва да може да бъде организирана и поета
в срок до 14 дни, считано от датата на подписване на договор за възлагане на
изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка по съответна обособена
позиция.
В техническото си предложение участник в процедурата представя предложението си за
организация на дейността, като посочва най-малко: специфика на дейността /при
съобразяване с изискванията на Възложителя по-горе/, рискови фактори и безопасност,
график на работа, режимна охрана, функционални и специфични задължения на
охранителите от мобилните охранителни патрули, действия при сигнали за „аларма“,
„паник бутон“, „саботаж“, както и в различни кризисни ситуации, връзките на
взаимодействие и непосредствен контрол; Реагиране и съдействие от подвижни
охранителни групи, които могат да се използват при осъществяване на дейността;
Организация на комуникационни системи; Данни за техническите средства за охрана –
МПС, оръжие, боеприпаси, вид и др. данни; Контрол при изпълнение на дейността.
В техническото си предложение участник в процедурата представя и предложението си
за изпълнение на услугата, като представя/посочва най-малко: Проект на План за
реагиране при задействане на сигнали „аларма“, „паник бутон“, „саботаж“, на обектите
под охрана, включени в предмета на поръчката по съответна обособена позиция; Връзки
на взаимодействие, осигуряващи сигурността на обектите под охрана, включени в
предмета на поръчката по съответна обособена позиция, вкл. при възникване на
кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, въоръжен грабеж, масови безредици,
терористичен акт и взаимодействие с органите на МВР и за взаимодействие с
Възложителя. Задължения и действия на охранителния състав от мобилните охранителни
патрули, вкл. при правонарушения и кризисни ситуации; План за поддръжка и
профилактика на обектите под охрана, включени в предмета на поръчката по съответна
обособена позиция /в съответствие с изискванията тук, по-горе/; Документите, които ще
се водят за изпълнение на дейността; Системата от мерки, които участникът ще прилага
за контрол на охранителите от мобилните охранителни патрули, които ще бъдат
създадени за изпълнение на предмета на настоящата поръчка по съответната обособена
позиция; Системата за подбор и обучение на охранители за мобилните охранителни
патрули, които ще бъдат създадени за изпълнение на предмета на настоящата поръчка

по съответната обособена позиция; Системата за инструктажи на охранителите,
включени в мобилните охранителни патрули, които ще бъдат използвани за изпълнение
на предмета на настоящата поръчка по съответната обособена позиция; Мерките, които
ще използва за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на собствения
си персонал при изпълнение на предмета на поръчката по съответна обособена позиция.
2.1.3 Изисквания за изпълнение на дейността по охрана и транспорт на ценни
пратки и товари /инкасиране/ – пари и удостоверителни знаци за участие в
организираните от БСТ хазартни игри, по отношение на тотопунктовете, посочени
от Възложителя:
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: 331 бр. по обособена позиция 1 и 187 бр. по обособена позиция 2, в Списъци №
3, № 4 /общо 518 броя/, до/от клонове на банки, с които БСТ има сключен договор за
предоставяне на финансови услуги, посочени в Списък № 5
Инкасираните суми следва да се преброят и обработят във вид годен за предаване и
внасяне по банкова сметка на Възложителя, открита при обслужваща го банка.
Условията за това са посочени в следващата т. 2.1.4. Банковият/ите клонове, в който ще
се доставят преброените и обработени инкасови пратки, ще бъде посочен допълнително
от Възложителя, при съблюдаване на неговите интереси и съобразяване възможностите
на съответната банка, а след това – и тези на потенциалния изпълнител.
В случай, че в процеса на инкасиране на парични суми /от вземането им от съответен
тотопункт до внасянето им в банка/, е необходимо ползването на трезор, то същият се
осигурява от и за сметка на потенциалния изпълнител и същият включва стойността на
тази услуга в ценовото си предложение по тази дейност. Възложителят не поема
ангажимент за осигуряване на трезор и няма да заплаща допълнително възникнали
разходи на изпълнителя от такъв вид.
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 № 3, № 4 до офиси на БСТ, посочени в Списък № 6, едновременно с
осъществяване на инкасирането на пари.
Инкасовата дейност, поради стойността на ценните пратки и товари, следва да се
извършва със специализирани автомобили, отговарящи на изискванията на чл. 37 ЗЧОД
и на глава трета, раздел VIII от Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и
реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал.
1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова
класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от
Закона за частната охранителна дейност, собственост на търговеца, наети или
предоставени от търговци, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, т. 8 ЗЧОД.
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 № 3 и № 4. Честотата на
инкасиране на обект трябва да може да бъде променяна по искане на Възложителя.
Инкасовата дейност на пари следва да може да се извършва и извънредно – при подадени
заявки за това, в срок до 3 /три/ часа след подадена заявка, но във времевия интервал
10:00 – 18:00 часа.

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 по съответна обособена позиция.
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
в рамките на максималния бюджет по съответна обособена позиция /с изключение на
бюджета за предвидената опция/, 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 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. Графикът следва да е съобразен с честота на инкасиране,
изискваща се от Възложителя и се съгласува 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 съхранение 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 500 000 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 т.ч. и лични
данни.
В техническото си предложение участник в процедурата представя предложението си за
организация на дейността, като посочва най-малко: специфика на дейността /при
съобразяване с изискванията на Възложителя по-горе/, рискови фактори и безопасност,
график на работа, режим на транспортиране, функционални и специфични задължения
на екипите, осъществяващи дейността, както и план за действията им в различни
кризисни ситуации, връзките на взаимодействие и непосредствен контрол; Реагиране и
съдействие от подвижни групи, които могат да се използват при осъществяване на
дейността; Данни за техническите средства за охрана при транспортиране на пари и
удостоверителни знаци – МПС, оръжие и др. данни; Контрол при изпълнение на
дейността.
В техническото си предложение участник в процедурата представя и предложението си
за изпълнение на услугата, като представя/посочва най-малко: Проект на План за
маршрут за осъществяване на инкасирането на обектите, включени в предмета на
поръчката по съответна обособена позиция; Връзки на взаимодействие, осигуряващи
сигурността при транспортиране на парите/удостоверителните знаци, събрани от
обектите, включени в предмета на поръчката по съответна обособена позиция, вкл. при
възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, въоръжен грабеж, масови
безредици, терористичен акт и взаимодействие с органите на МВР и за взаимодействие
с Възложителя. Задължения и действия на охранителния състав от мобилните
охранителни патрули, вкл. при правонарушения и кризисни ситуации; Документите
които ще се водят за изпълнение на дейността; Системата от мерки, които участникът
ще прилага за контрол на охранителите от екипите, осъществяващи инкасирането;
Системата за подбор и обучение на охранители, които ще бъдат включвани в екипите,
осъществяващи инкасирането в изпълнение на предмета на настоящата поръчка по
съответната обособена позиция; Системата за инструктажи на охранителите, които ще
бъдат включвани в екипите, осъществяващи инкасирането в изпълнение на предмета на
настоящата поръчка по съответната обособена позиция; Мерките, които ще използва за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на собствения си персонал
при изпълнение на предмета на поръчката по съответна обособена позиция.
2.1.4 Изисквания за изпълнение на дейността по преброяване и обработка за
внасяне в банка на инкасираните пари от тотопунктовете, посочени от
Възложителя:

Обработката на парични средства се извършва само на изрично определени за тази цел
от потенциалния изпълнител помещения отговарящи на изискванията на Наредба №
8121з-444 от 3 май 2016 г. за организацията и контрола по обезпечаването на
сигурността на банките и финансовите институции (обн. ДВ, бр. 37/2016 г.), с
индивидуални работни места, оборудвани със система за денонощно видео наблюдение
и запис, с цел осъществяване на проследимост и контрол. Цялата отговорност по
преброяване, обработка и внос на обединени парични пратки от инкасирани на
Възложителя суми, се носи и е за сметка на потенциалния изпълнител.
1. Изисквания при осъществяването на преброяване и обработка на парични средства
1.1.Следва да бъде осигурено извършването от компетентни лица /броячи/, обработка на
паричните средства в следната последователност:
1.1.1. Приемане за броене парични пратки от съответното общоотговорно лице за тази
дейност.
1.1.2. Попълване на данни и номера на паричната пратка в Протокол за преброена сума
като задължително се отбелязва датата и часа на отварянето на съответната парична
пратка.
1.1.3. Отварянето на паричните пратки за обработка да се извършва задължително една
след друга.
1.1.4. Изваждане банкнотите/монетите и сортирането им по купюри.
1.1.5. Проверка по листно на ръка и на UV тестер за:
а) автентичност
б) цялост
1.1.6. Преброяване на сертифицирани от БНБ банкнотоброячни машини по Наредба
№18.
1.1.7. Попълване в протокола за преброена сума установените бройки за всеки купюр и
подписване на протокола.
1.1.8. Попълване в протокола за преброена сума данните на банкноти, които пораждат
съмнения, че са неистински или преправени (ако има такива).
1.1.8.1.
Всяка банкнота, която поражда съмнение, че е неистинска или преправена
трябва да се задържа за проверка.
1.1.8.2.
За задържането трябва да се съставя „Протокол за задържане на
банкноти/монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени” по
образец от Наредба № 18, в минимум три екземпляра. Първият екземпляр се предоставя
на Възложителя, вторият екземпляр придружава банкнотите при изпращането им в БНБ,
третият екземпляр се прикрепя и съхранява от съответното общоотговорно лице за тази
дейност към документацията на паричната пратка.
1.1.8.3.
Задържаните банкноти следва да се опаковат в плик и придружени с
екземпляр от протокола за задържане, да се предават в БНБ управление „Емисионно”,
отдел „ Национален център за анализ и след получаване на заключението от експертната
оценка на БНБ, да се изпраща на Възложителя екземпляр от заключението с
придружително писмо.
1.1.8.3.1.
Ако заключението е, че банкнотата е неистинска, на Възложителя се
изпраща екземпляра от експертизата само за сведение.
1.1.8.3.2.
Ако заключението на експертната оценка е, че банкнотата е истинска, след
връщането на банкнотата от БНБ, със стойността й се заверява сметката на Възложителя
/увеличава се стойността на паричната пратка на Възложителя/.
1.1.9. След приключване на броенето, броячите трябва да равняват преброената сума с
описа на пратката/плика.
1.1.10. Ако при равнението се установи различие (липса/излишък) между описа и
протокола за броене, комисия проверява отново съдържанието на паричните средства, и

при потвърждение на различието се изготвя Акт за различие в два екземпляра, по един
за Възложителя и Изпълнителя.
1.1.10.1.
При установено различие Възложителя трябва да се уведоми в срок до 2
работни дена от установяването и да му се изпрати екземпляр от Акта за различие.
1.1.10.2.
При установен излишък – да се увеличава стойността на паричната пратка
на Възложителя, не по-късно от 2 работни дни от установяването.
1.1.10.3.
При установена липса се намалява стойността на паричната пратка на
Възложителя, ако изпълнителят успее да докаже на Възложителя, че липсата не е в
резултат на причини, които могат да му се вменят във вина и/или отговорност. За целта
се съставя двустранен протокол.
1.2.След равнението със съответното общоотговорно лице за тази дейност, лицата,
осъществяващи броенето, трябва да обработят разделените по купюри банкноти на
сертифицирани машини за сортиране с цел категоризиране по качество, съгласно
изискванията на Наредба № 18.
2. Изисквания след осъществяването на преброяване и обработка на парични средства
2.1. Изпълнителят подава отчет за резултата от обработката на паричните средства и
количеството категоризирани като годни банкноти, по електронен път на електронен
адрес, указан му допълнително от Възложителя, след приключване на обработката, но не
по-късно от 12:00 часа на втория ден, следващ деня на извършеното инкасиране.
2.2. Изпълнителят подготвя и внася обединена пратка за внасяне в обслужващата банка
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като я оформя физически и попълва вносни бележки и други
изискуеми документи за целта, в срок до 12:00 часа на втория ден, следващ деня на
извършеното инкасиране.
В техническото си предложение участникът представя разработена от него Процедура за
преброяване и обработка на пари, която следва и допълва изискванията, посочени в
настоящата спецификация. Процедурата не следва да вменява допълнителни задължения
на Възложителя, да създава по-неизгодни за него условия, от тези посочени в настоящата
спецификация.
Дейността по преброяване и обработка на пари, следва да може да бъде организирана и
поета едновременно с дейността по извършване на инкасо по съответна обособена
позиция.
2.1.5 Изисквания към доставката на пликове за инкасиране на пари от
тотопунктовете, посочени от Възложителя:
За обезпечаване на дейността по т. 2.1.2 по-горе /инкасиране на пари/, потенциалният
изпълнител следва да осигури инкасови пликове за еднократна употреба в следните
размери:
- малък плик, с размери не по-малки от 12 см/24 см;
- голям плик, с размери не по-малки от 18 см/36 см.
Пликовете за инкасо се заявяват от Възложителя и се доставят от изпълнителя до
съответен тотопункт. Заявката и доставката се извършват при необходимост, по начин
по-който да обезпечат нормалното осъществяване на дейността по инкасиране.
Понастоящем, средномесечното потребление на пликове, при посочената в Списъци с №
3 и № 4 честота на инкасиране, е:
За обособена позиция № 1: 30 000 бр. малки пликове и 13 000 бр. големи пликове;
За обособена позиция № 2: 20 000 бр. малки пликове и 5 000 бр. големи пликове.

Дейността по доставка на пликове, следва да може да бъде организирана едновременно
с дейността по извършване на инкасо по съответна обособена позиция.
2.2. Място на изпълнение: Република България
За 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, Южна централна регионална дирекция и Югоизточна
регионална дирекция“:
- област Благоевград, област Бургас, област Кюстендил, област Кърджали, област
Пазарджик, област Петрич, област Пловдив, област Сливен, област Смолян, област
София, София–град; област Стара Загора, област Хасково и област Ямбол.
За Обособена позиция № 2 „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на
обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на и Северозападна регионална
дирекция, Северна централна регионална дирекция и Североизточна регионална
дирекция“:
- област Варна, област Велико Търново, област Видин, област Враца, област Габрово, област Добрич, област Ловеч, област Монтана, област Плевен, област Разград, област
Русе, област Силистра, област Търговище и област Шумен.
2.3. Максимална прогнозна стойност за изпълнение предмета на поръчка, начин на
плащане на цената:
Финансирането на изпълнението на предмета на поръчката е от средствата за издръжка
на ДП “Български спортен тотализатор”, набрани самостоятелно от юридическото лице
чрез осъществяване предмета му на дейност.
За изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка /без посочените по-долу
възможни опции/, Възложителят е предвидил максимален финансов ресурс в размер на
до 2 250 000 (два милиона двеста и петдесет хиляди) лева без ДДС, от които по обособени
позиции:
За 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, Южна централна регионална дирекция и Югоизточна
регионална дирекция“ – 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева без ДДС;
За Обособена позиция № 2 „Предоставяне на охранителни услуги по отношение на
обекти на ДП БСТ, находящи се на територията на и Северозападна регионална
дирекция, Северна централна регионална дирекция и Североизточна регионална
дирекция“ – 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) лева без ДДС.
Условията и начина на плащане са посочени в проекта на договор – раздел VI.
Заплащането се извършва ежемесечно, в месеца следващ този на предоставяне на
услугите/извършване на доставките; заплаща се реално потребената услуга/извършена
доставка, която е съответно документално отчетена и надлежно фактурирана.
Опции:
I.
По изрична писмена заявка на ДП БСТ, избраният изпълнител се задължава да
извърши доставка, монтаж и гаранционна поддръжка, на до 200 броя нова сигналноохранителна техника /СОТ/, разпределени по обособени позиции: до 120 броя по
обособена позиция 1 и до 80 броя по обособена позиция 2. Всяка СОТ следва да се състои
от следните елементи:

1. 1 бр. Контролен панел - мин. 8 зони на панела, мин. 10 потребителски кода, изход
за управление на сирена, мин. 4 изхода PGM, памет за мин. 250 събития, серийна
връзка с комуникационни модули;
2. Клавиатура /LED индикация на 8 зони, индикация на 1 група, 1 бр. вход за зона/;
3. 2 бр. Датчик PIR – двоен елемент, цифрова детекция, обемен обхват мин.
11мХ15м и 90о , мин. 54 зони, мин. 7 степени на настройка за чувствителност; RFI
мин. 10V/m, WLI мин. 4350 lux, DJI мин. от -20o до +50oC, PI макс. 12/20 kg;
4. 1 бр. Датчик магнитно контактен;
5. 1 бр. Акумулатор мим. 12V/7Ah;
6. 1 бр. Бутон ръчен паник – задържащ;
7. Кабел – средно 10 м.
Минимална гаранция от производител – 2 години, а на акумулаторната батерия – 1
година
Всяка СОТ трябва да е нова, неупотребявана и отговаряща на изискванията на ЗЧОД и
действащите в страната стандарти; При доставката си, всяка СОТ трябва да е придружена
от сертификат за произход и гаранционна карта.
Ако до изтичане срока на действие на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не възложи „опция
за доставка на СОТ“, се счита че същият няма да се възползва от правото за нейното
включване.
Максималният бюджет за осъществяване доставките на СОТ, техният монтаж и
гаранционна поддръжка /опция/, е до 60 000 лева без ДДС, разпределени по обособени
позиции: 36 000 лева без ДДС по обособена позиция 1 и 24 000 лева без ДДС по
обособена позиция 2.
II.
По инициатива на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
предостави услугата „охрана на имуществото“, в случай на дефектирал СОТ и при
изрично искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за периода на ремонта и съобразно цена, посочена
в ценовото му предложение. Охраната следва да е 24-часова, непрекъсната.
Ако до изтичане срока на действие на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не възложи „опция
за охрана на имущество“, се счита че същият няма да се възползва от правото за нейното
включване.
Максималният бюджет за осъществяване услугата „охрана на имущество“, е до 60 000
лева без ДДС, разпределени по обособени позиции: 40 000 лева без ДДС по обособена
позиция 1 и 20 000 лева без ДДС по обособена позиция 2.
С оглед опцията, за изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка,
Възложителят е предвидил максимален финансов ресурс в размер на до 2 370 000 (два
милиона триста и седемдесет хиляди) лева без ДДС, разпределен по обособени позиции:
до 1 576 000 /един милион петстотин седемдесет и шест хиляди/ лева без ДДС по
обособена позиция 1 и до 794 000 /двадесет хиляди/ лева без ДДС по обособена позиция
2.

