
Приемам протокола от работата на комисията, 
на основание чл.72£^»?3 от ЗОП /отм./:

Ч.......... ................................................... . на дата:
инж^Любомир Симеонов Илиев 

$ $ 1р>шител на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД

/ f t

Подписът е заличен на основание 
чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б, 
ал.З от ЗОП /отм./

П Р О Т О К О Л  № 6  
на основание чл. 72 от ЗОП /отм./ 

за разглеждането, оценяването и класирането на офертите 
на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

На 07.10.2016 г. в 10:30 часа, в сградата на "‘БДЖ-Товарни превози” ЕООД в София, ул. 
”Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповеди № 225/31.05.2016 год., № 531/30.08.2016 год. и № 
586/07.10.2016 г. на Управителя на "БДЖ -  Товарни превози” ЕООД за провеждане на открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Опазване имуществото и 
подвижния жп състав, собственост на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, както и на превозваните 
товари, чрез: денонощна въоръжена физическа охрана, системи за видеонаблюдение и системи 
за охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) за период от три години”, публикувана в 
регистъра на АОП под уникален № 01558-2016-0008 и в Официалния вестник на Европейския 
съюз под № 2016S 071-124880, се събра назначената, с горецитираните заповеди, комисия в 
състав:

Председател: Георги Велков -  ръководител отдел „ОПП” при „БДЖ -  Товарни превози” 
ЕООД;

Членове:
1. Васимир Илиев -  Ръководител на отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД;
2. Пламен Василев - Старши експерт в отдел ..ППАР” при „БДЖ -  Товарни превози” 

ЕООД;
3. Пламен Петков - Старши експерт в отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни превози” 

ЕООД;
4. Мария Илиева - Старши експерт в отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни превози” 

ЕООД;
5. Петър Бръснаров -  Главен експерт в отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни превози” 

ЕООД;
6. Екатерина Савова -  и.д. Директор дирекция „Финанси и администрация” при „БДЖ - 

Товарни превози” ЕООД;
7. Десислава Луканова -  Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ -  Товарни 

превози” ЕООД;
8. Катя Стоянова -  Главен експерт, ППОП в отдел „ОПП” при „БДЖ -  Товарни превози” 

ЕО ОД, длъжностно лице, натоварено с функциите по изготвянето на протоколите от работата 
на комисията.

По силата на Заповед № 124/30.09.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” 
ЕООД е прекратено трудовото правоотношение на основния член г-н Любен Панов (Директор 
дирекция „Финанси и администрация” при „БДЖ - Товарни превози” ЕООД) с „БДЖ - Товарни 
превози” ЕООД, Назначеният със Заповед № 225/31.05.2016 год. резервен член на комисията г-

1



н Румен Василев, Ръководител отдел „Финансов мениджмънт” в дирекция „Финанси и 
администрация” при „БДЖ - Товарни превози” ЕООД не може да присъства на днешното 
заседание на комисията поради обективна невъзможност (ползване на платен отпуск за 
обучение за периода от 26.09.2016 г. до 14.10.2016 г., разрешен със Заповед № 37/16.09.2016 г. 
на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД). С оглед на гореизложеното, е издадена 
Заповед № 586/07.10.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, съгласно която 
г-жа Екатерина Савова е назначена като основен член на мястото на досегашния член на 
комисията -  г-н Любен Нанов.

Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час за провеждане 
заседанието на комисията.

След като председателят на комисията запозна г-жа Екатерина Савова, която присъства 
на днешното заседание със списъка с участниците и с хода на провеждане на процедурата, 
същата подписа декларация по чл.35, ал. 3 от ЗОП /ЗОП, отм. с ДВ бр.13/16.02.2016 г./ за 
съответствие на обстоятелствата по чл.35, ал.1 от ЗОП /отм./ и за спазване на изискванията по 
чл.35, ал.2 от ЗОП /отм./, която е приложена към настоящия протокол.

I. Публикуване на съобщението за отваряне и оповестяване на ценовите оферти и 
уведомяване на участниците в процедурата за това.

На основание чл.69а, ал.З, изр. първо от ЗОП /отм/, на 04.10.2016 г. в самостоятелния 
раздел на настоящата обществена поръчка в „Профила на купувача” на „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/opazvane-imushtestvoio-i-podvijniia-
jp-sustav-sobstvenost-na-bdj-tovarni-prevozi-eood.html е публикувано съобщение 
(http://p.bdz.bg/s/a/saobshenie-za1-6638.pdf). съдържащо датата, часа и мястото на отваряне и 
оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до този етап участници в горепосочената 
процедура, а именно: 07.10.2016 г. от 10:30 часа, в сградата на “БДЖ-Товарни превози” 
ЕООД, находяща се на адрес: гр. София, ул.”Иван Вазов” № 3, ет.2, стая 209. С оглед на това, 
участниците в обществената поръчка с горицитирания предмет бяха уведомени за датата, часа и 
мястото на провеждане на настоящото заседание по отваряне и оповестяване на ценовите 
оферти на допуснатите участници, съответно с писма с per. № 02-30-50/04.10.2016 г. и per. № 
02-30-51/04.10.2016 г. Писмата до участниците са изпратени на електронните им пощи, 
посочени на пликовете с оферти и в „Представянето на участника , както следва:

- „ в и п  СЕКЮРИТИ” ЕООД -  bids@vipsecuritv.bg:
- КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” -  cprestii ss@abv.bg:

Към уведомителните писма са приложени разпечатки, удостоверяващи изпращането им 
на горепосочените електронни пощи и съответното им получаване от цитираните дружества.

На заседанието на комисията за извършване на действията по чл.69а, ал.З и ал.4 от ЗОП 
/отм./ присъстваха упълномощени представители на КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ 
СЕКЮРИТИ”, а именно: г-жа Нели Ботева и г-н Владимир Найденов с нотариално заверено 
пълномощно per. № 14369/14.05.2016 г. по описа на Румен Димитров - нотариус в район PC 
София с per. № 274 на Нотариалната камара.

Горепосоченото пълномощно е представено във вид на копие и е приложено към 
настоящия протокол. Присъствието си представителите на участника удостовериха със 
собственоръчно положени подписи в списъка на лицата, присъствали при действията на 
комисията по чл.69а, ал.З от ЗОП /отм ./, приложен към настоящия протокол.

Преди да пристъпи към отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в 
обществената поръчка, председателят на комисията съобщи на присъстващите лица по чл.69а, 
ал.З от ЗОП /отм./, че участникът „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД не е допуснат до етап оценка на 
офертата, тъй като техническото му предложение не отговаря на изискванията на възложителя. 
С оглед гореизложеното, във връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП /отм./, пликът с цената, предложена 
от цитирания участник не се отваря. На основание чл.69а, ал.4 от ЗОП /отм./, председателят на
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комисията продължи съобщавайки резултатите от оценяването на достигналия до етап оценка 
на техническото предложение участник - КОНСОРЦИУМ ..ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ”, съгласно 
съдържанието на публикуваното в Профила на купувача съобщение по следните показатели:

* Показател 1. План за охрана и детайлна концепция за начина и организацията 
за изпълнение на охраната -  Пподкноио.

Оценяването на показател Пподкноно, включващо подпоказатели: „План за охрана на 
обекта и концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта", „Схематично 
изображение на охраната на обекта” и „Концепция за охраната с технически средства, 
съобразно спецификата на обекта''’ е 29,60 точки.

• Показател 2. Техническа оценка на охрана с технически средства -  Птоотс
Оценяването на показател 2. „Техническа оценка на охрана с технически средства”,

включващо подпоказатели: „Брой технически средства за охрана”, „Технически характеристики 
на техническите средства за видеонаблюдение” и „Срок за изграждане на техническите 
средства за охрана” е 13.57 точки.

Оценката на техническото предложение на участника КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ 
СЕКЮРИТИ”, получена от сумиране на показателите 1. „План за охрана и детайлна 
концепция за начина и организацията за изпълнение на охраната” Пподкноио и 2. 
„Техническа оценка на охрана е технически средства” Птоотс, е 43,17 точки.

И. Отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници
Председателят на комисията удостовери, че плик № 3 „Предлагана цена” на допуснатия 

до този етап от процедурата участник КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е с 
ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му. Същият съдържа ценова оферта, изготвена 
съгласно приложения в документацията образец, подписана от лицето, представляващо 
участника -  Владимир Цолов, в качеството му на управител на КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ 
СЕКЮРИТИ”, заедно с положен печат на КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ”.

Председателят на комисията оповести ценовото предложение за изпълнение на поръчката, 
съгласно документацията за участие и предложението му в Плик № 2, както следва:

1. Цена за един въоръжен охранител за един месец (Z) -  693,25 (шестстотин деветдесет 
и три лева и двадесет и пет стотинки) лв. без ДДС;

2. Общи стойности за денонощна въоръжена охрана на 55 обекта с 391 охранители, 
както следва:

2.1. за един месец -  271 060,75 лв. (двеста седемдесет и една хиляди и шестдесет лева н 
седемдесет и пет стотинки) без ДДС;

2.2. за една година -  3 252 729,00 лв. (три милиона двеста петдесет и две хиляди 
седемстотин двадесет и девет лева и нула стотинки) без ДДС;

2.3. за три години -  9 758 187,00 лв. (девет милиона седемстотин петдесет и осем хиляди 
сто осемдесет и седем лева и нула стотинки) без ДДС.

3. Часова ставка на един въоръжен охранител (X) -  3,85 лв. без ДДС;
Изчислява се по следния начин: X = Z / 180 часа на месец т.е. часовата ставка на един 

въоръжен охранител X се получава като цената за един въоръжен охранител за един месец Z се 
раздели на средномесечната продължителност на охрана, която е 180 часа.

4. Цени за охрана при необходимост т.е. за допълнителна въоръжена охрана на влакове 
и товари, както в неохраняеми обекти, така и по време на движението им., както следва:

4.1. за един месец -  1 478,40 (хиляда четиристотин осемдесет и осем лева и четиридесет 
стотинки) лв. без ДДС;

Изчислява се по следния начин: (1) YM = X * 384 
където цената за допълнителна въоръжена охрана представлява произведението от:

X - часовата ставка на един въоръжен охранител, изчислена в т. 3;
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384 -  максималният месечен брой часове за ангажиране на допълнителна въоръжена
охрана.

Посочената от участника в т. 4.1. месечна сума (YM) ще се явява максималния месечен 
финансов ресурс за разходване на средства, при необходимост от допълнителна охрана.

Разходваната за конкретния месец сума Y„ представлява сума от цените за всички 
отделни ангажименти на допълнителна охрана и ще се изчислява по следната формула (2):

/I

YM = У,1' + У/ + Y° + = ]Г У“ - за един месец, където:
1

У" - цената на конкретния ангажимент за допълнителна охрана;

п е месечния брой ангажименти на допълнителна въоръжена охрана.
При възникване на ситуация, която изисква ангажирането на допълнителна въоръжена 

охрана, разходите по осъществяването й ще се получават като се посочат действителните данни 
т.е. всеки един ангажимент се изчислява по следната формула (3): У" -  X * 1Д* т д*1, където:

ta = действителната продължителност на охрана при конкретен ангажимент;
т л = действително ангажирания брой охранители за конкретния ангажимент;
n = 1 (за един ангажимент -  предвид предполагаемата специфика на всеки един 

ангажимент , както и предвид обстоятелството, че възникването на ситуацията ще се 
удостоверява със заявка и съответно изпълнението й - с протокол, подписан от оправомощени 
от двете страни лица).

4.2. за една година -  17740,80 лв. (седемнадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева 
и осемдесет стотинки) без ДДС;

Изчислява се по следния начин: Yr = 12 месеца * YM.
4.3. за три години -  53 222,40 лв. (петдесет и три хиляди двеста двадесет и два лева и 

четиридесет стотинки) без ДДС.
Изчислява се по следния начин: Y3r = 3 * Yr

5. Обща стойност за изпълнение на поръчката -  9 811 409,40 лв. (девет милиона 
осемстотини единадесет хиляди четиристотин и девет лева и четиридесет стотинки) без ДДС.

Изчислява се като се събере стойността, посочена в т.2.3. „Общата стойност за 
денонощна въоръжена охрана на 55 обекта с 391 въоръжени охранители за три години” и 
стойността, посочена в т.4.3 „Цена за допълнителна въоръжена охрана на влакове и товари, 
както в неохраняеми обекти, така и по време на движението им за три години” (Y3r).

Общата цена по т 5 е максималния праг, който Възложителят има право, в зависимост от 
потребностите си, да не възлага услугите в пълния им обем, без от това за него да произтичат 
каквито и да било неблагоприятни последици.

В цената, посочена по т. 1 са включени осигуряването и охраната с технически средства, 
предложени от участника в Техническото предложение, монтажът им, поддръжката им, 
профилактиката им и ремонтът им, както и всички разходи по изпълнение на обществената 
поръчка в т.ч. всички дължими данъци, такси и други плащания, съгласно данъчното, 
трудовото и социално-осигурителното законодателство.

Участникът е заявил, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията, 
съдържащи се в ценовата му оферта, за меродавна /валидна/ следва да бъде приета 
оферираната месечна цена за един въоръжен охранител. По отношение на „охраната при 
необходимост” - за меродавна се приема цената за часова ставка за един въоръжен 
охранител.

Същият е запознат с обстоятелството, че ако предложената от него обща стойност за 
изпълнението на поръчката надвишава обявената прогнозната стойност от 9 822 104,64 лева 
без ДДС, ще бъде отстранен от участие в процедурата с горецитирания предмет.
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Към ценовата оферта е приложено ценово предложение от КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ 
СЕКЮРИТИ" за един охранител, съдържащо: брутно възнаграждение (основна заплата и 
доплащане към MP3), осигуровки за сметка на работодателя (фонд пенсии, ЗОВ, ДЗПО, 
трудова злополука и проф.болест), работна заплата и осигуровка работодател, застраховки и др. 
разходи за сметка на работодателя (задължителна застраховка трудова злополука, трудова 
медицина, разходи за технически средства, облекло и оръжие), разходи за контрол и печалба 
(разходи за поддръжката на технически средства, контрол по изпълнение и печалба), и разходи 
за работодателя за заплати, осигуровки и застраховки (брутна заплата на един работник, ДОО, 
30 , ДЗПО, ДДФЛ, общо удръжки на работник, чиста сума за получаване).

С извършване на горепосочените действия, приключи публичната част от заседанието на 
комисията, поради което председателят на комисията предложи на представителите на 
участника да напуснат помещението, в което се извърши оповестяването на ценовите оферти.

III. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотиви за 
отстраняването им:

Участникът „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представил в Плик № 2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката” от офертата си е вх. № 02-30-50/30.05.2016 г„ 10:56 часа технически 
предложения за обекти, които не отговарят на предварителните условия на възложителя. 
Комисията е изложила подробно своите констатации от разглеждането на техническите 
предложения в Протокол № 3, при което е установила следното:

1. Техническите предложения на „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД за охрана е 
технически средства на обект № 23 „Общежитие „Никола Вапцаров“ и на обект № 31 
„Ж.н.гара Илиянци” не отговарят на изискванията на възложителя, тъй като за всеки от 
посочените обекти „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е направило две напълно различни и 
взаимно изключващи се предложения за брой камери за видеонаблюдение и брой СОТ 
системи, съдържащи се в различни документи, представляващи неразделна част от 
техническата оферта на участника и не може да се направи категоричен извод относно 
конкретното техническо предложение за обект № 23 и за обект № 31, а именно:

- за обект № 23 -  Изискуемият от Възложителя за обект № 23 минимален брой 
видеокамери и минимален брой СОТ системи, съдържащи се в Приложение 1.1 от 
документацията за участие „Спецификация на обектите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 
подлежащи на физическа охрана и охрана с технически средства”, е 8 броя камери за 
видеонаблюдение и 1 брой СОТ система.

В техническото си предложение за обект № 23 участникът е предложил „0” брой 
камери за видеонаблюдение и „0” брой СОТ системи в представената от него „Спецификация 
на обектите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, подлежащи на физическа охрана и охрана с 
технически ср ед ства /изготвена по образец Приложение №  19 от офертата/. В „Концепцията 
за охрана с технически средства чрез системи за видеонаблюдение и системи за охрана със 
сигнално-охранителна техника /СОТ/” „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД също е оферирало за обект 
№ 23 „0” брой камери и „0” брой СОТ системи. В схематичното изображение, изготвено за 
същия обект не са отразени технически средства за охрана. Същевременно, в т.8 и т.9 от Плана 
за охрана, изготвен за обект № 23, участникът е предвидил за същия обект изграждане на 1 
брой СОТ система и 8 броя камери за видеонаблюдение.

- за обект № 31 -  Изискуемият от Възложителя за обект № 31 минимален брой 
видеокамери и минимален брой СОТ системи, съдържащи се в Приложение 1.1 от 
документацията за участие „Спецификация на обектите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 
подлежащи на физическа охрана и охрана с технически средства”, е 16 броя камери за 
видеонаблюдение и 0 брой СОТ система. Участникът е предложил 11 броя камери за 
видеонаблюдение в представената от него „Спецификация на обектите на „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД, подлежащи на физическа охрана и охрана с технически средства” /изготвена 
по образец Приложение № 1 9  от офертата/. В „Концепцията за охрана с технически средства
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чрез системи за видеонаблюдение и системи за охрана със сигнално-охранителна техника 
/СОТ/” „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД също е оферирало за обект № 31 - 11 броя камери за 
видеонаблюдение, като този брой технически средства /11 видеокамери/ е изобразен и на 
схемата, изготвена за същия обект. Същевременно, в т.9 от Плана за охрана, изготвен за обект 
№ 31, участникът е предвидил изграждане на 16 броя камери за видеонаблюдение.

От документите, представляващи част от техническото предложение на „ВИП 
СЕКЮРИТИ” ЕООД, е видно, че участникът е направил две взаимно изключващи се 
предложения за брой технически средства, както за обект № 23, така и за обект № 31.

Съгласно чл.55, ал.1 от ЗОП /отм,/ и т.2, от раздел II на ..Условия за участие в открита 
процедура по ЗОП и указания към участниците за подготовка на офертата” всеки участник 
има право да представи само една оферта/техническо предложение. Поради наличието на 
две напълно различни предложения за брой камери и брой СОТ системи, направени за 
обект № 23 и обект № 31, техническото предложение на „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД за 
горепосочените обекти не отговаря на минималните изисквания, определени от 
възложителя.

2. Представената от участника схема на обект № 21 е изпяло неточна, тъй като е 
налице пълно несъответствие между територията, отразена на схемата и действителните 
границите на обекта на възложителя.

• В т.2 „Граници на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, участникът е посочил за граници от страна изток „ж.п. гара Искър” и 
от страна запад „централна ж.п. гара София”, които са с по-широк териториален обхват 
от посочените от възложителя граници, а именно: от страна изток „до стрелки с №№ 53, 
55 и 57 страна ж.п.гара Искър”, от страна запад „до стрелки с №№ 42 и 43 страна 
Ц.ж.п.гара София”.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, участникът е посочил, че в обхвата на охранявания обект са включени 
холандски склад, работилници, открити и закрити складове, които не само са различни от 
подобектите, посочени /в Приложение Ns 1.4 от документацията за участие/ от възложителя 
като предмет на охрана в обект № 21. но и в действителност не са налични на територията на 
обекта.

Представената от участника схема на обект № 21 е изцяло неточна, тъй като е 
налице пълно несъответствие между територията, отразена на схемата и действителните 
границите на обекта на възложителя. Представеното от участника схематично 
изображение обхваща територия, която е различна от реалния териториален обхват на 
обекта на възложителя. За граници на обекта „Гара ПДР източен район и 
административна сграда“ участникът е изобразил граници, които са извън 
действителната територия на обект № 21 и не съвпадат с границите, посочени в 
Приложение 1.4 от документацията за участие.

Поради пълното несъответствие на представената от участника схема на обект № 
21 с действителната територия на обекта на възложителя, техническото предложение за 
този обект се явява напълно неотносимо и в останалата си част, т.е. в частта, касаеща 
изготвения от участника план за охрана на обекта, организацията на охрана /вкл. 
разположението на постовете, маршрутите, указания за тактика при рискови ситуации и 
т.н./, разположение на камерите за видеонаблюдение, датчици на СОТ системата и 
контролните точки на системата „БОДРОСТ”. Планът и организация на охрана за обект 
№ 21 се явяват неотносими и неприложими, тъй като същите са съобразени с 
териториални граници /в т.ч. и географски особености/, които са напълно различни от 
зададените от възложителя.

При наличие на неточност в техническото предложение за обект № 21, 
възложителят ще се окаже обвързан с предложение, което не кореспондира с нуждите му, 
защото не съответства на териториалните параметри, определени в документацията за
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участие. Несъответствието на териториалния обхват, би довело и до невъзможност за 
реализирането от страна на изпълнителя на оферираното от него техническо 
предложение, тъй като същото е изготвено за територия, която е различна от територията 
на обект № 21.

3. Техническото предложение за охрана на обект № 22 „Вагоноремонтен цех 
/ЦРЕТСВ/ и Хладилно депо Подуяне” е неточно /непълно/, тъй като не обхваща цялата 
територия, посочена от възложителя, като предмет на охрана. На схематичното 
изображение, изготвено от участника за обект № 22, липсват Хладилно депо Подуяне и 
екипировъчен пункт, които фигурират като граници за охрана в представеното от 
участника описание, а същото така са изрично посочени в предмета на охрана, определен 
от възложителя за обект № 22 в Приложение 1.4 от документацията за участие „Описание 
на границите и предмета на охрана и на предложените за охрана обекти”.

В точка I. „Особености на охранявания обект”, подточка 1. „Описание на обекта” 
от техническото предложение за обект № 22 е налице частично несъответствие между 
изброените от участника недвижими и движими подобекти, включени в обхвата на 
охрана, с тези, посочени от възложителя в „предмета на охрана” за обект № 22, съдържащ 
се в Приложение 1.4, а именно:

Участникът не е посочил в описанието на обекта следните подобекти, предмет на 
охрана: хладилно депо, екипировъчен пункт, всички вагони и друг подвижен състав 
собственост на „БДЖ-ТП“ ЕООД, собственост на чужди администрации и частни 
превозвачи, престояващи за ремонт на 1, 2 ,3 ,4 , 5, и 6-ти коловози в ЦРЕТСВ „Подуяне“ и 
1, 2, 3, 4, 5, и 6-ти коловози в Хладилно депо, както и на маневрените състави 
извършващи маневра в границите на охранявания район.

Представената от участника схема на обект № 22 е неточна, тъй като е налице 
частично несъответствие между територията, отразена на схемата и действителните 
границите на обекта на възложителя. Така представеното от участника схематично 
изображение не обхваща цялата територия, зададена от възложителя, като обхват. На 
схемата на обект № 22 участникът е отразил границите само на ВРЦ /ЦРЕТСВ/, а 
Хладилно депо Подуяне /което е част от обект № 22 и фигурира в параметрите, зададени 
от възложителя/ не е изобразено на представената от „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД схема, 
т.е. участникът е изключил Хладилно депо Подуяне и екипировъчен пункт от 
териториалния обхват на представената от него схема за обект № 22.

Поради констатираното несъответствие на представената от участника схема на 
обект № 22 с действителната територия на обекта на възложителя, техническото 
предложение за този обект се явява неточно /непълно/ и в останалата си част, т.е. в 
частта, касаеща изготвения от участника план за охрана на обекта, организацията на 
охрана /вкл. разположението на постовете, маршрутите, указания за тактика при рискови 
ситуации и т.н./, разположение на камерите за видеонаблюдение, датчици на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ”. Тъй като планът за охраната е 
частично съобразен с териториалните граници и географски особености, зададените от 
възложителя за обект №22, предложението на участника за организация на охраната не 
отговаря на всички териториални параметри и изисквания на възложителя, посочени в 
документацията за участие. При наличие на неточност в техническото предложение за 
обект № 22, възложителят ще се окаже обвързан с предложение, което не кореспондира 
изцяло с нуждите му, защото не съответства напълно на териториалните параметри, 
определени в документацията за участие.

4. Техническото предложение на участника за охрана на обект № 20 „Гара Сливен” 
е неточно и не отговоря изцяло на предварително обявените условия на възложителя, тъй 
като териториалният обхват на обекта, отразен в представеното от участника план
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„Описание на обекта”, както и изготвената от него схема на обект № 20, се простира 
извън зададените от възложителя параметри.

Границите, отразени на схемата на „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД, не са изцяло 
съобразени с границите, зададени от Възложителя за обект № 20 в Приложение 1.4 от 
документацията за участие. В представената от „Вип Секюрити” ЕООД схема е видно, че 
в посока север участникът е разширил териториалния обхват на обекта, като е включил в 
неговите граници и обект на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” 
/приемно здание на гара Сливен/, въпреки изричното указание на възложителя, че 
северната граница на обекта е „до приемно здание на жп гара Сливен”.

Това уточнение, съдържащо се в документацията за участие /Приложение 1,4/,че 
сградата на приемно здание на жп гара Сливен не попада в териториалния обхват на Обект № 
20, не е взето предвид от „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД. Приемното здание на жп гара Сливен не е 
собственост на възложителя, нито се използва от него на договорно основание. Гара Сливен се 
стопанисва от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” /ДП „НКЖИ”/ на 
основание чл.9, ал.4 от Закона за железопътния транспорт /ЗЖТ/. Съгласно посочената 
разпоредба ДП „НКЖИ” извършва дейностите по изграждането, поддържането, развитието и 
експлоатацията на железопътната инфраструктура, както и управлението на системите за 
контрол и безопасност на движението. В параграф 1, точка 1 от Допълнителните разпоредби на 
ЗЖТ е регламентирано, че обекти на железопътната инфраструктура са всички железни пътища 
и стационарни съоръжения, необходими за движението на железопътните возила, приемните 
сгради в железопътните гари, терените и сградите в железопътните гари, в които се 
осъществяват дейностите по управлението на движението на влаковете и другите технологични 
операции и други.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана 
за охрана на обекта, участникът изрично е посочил, че в „обектът включва 
административна сграда, въпреки че такава липсва в описанието, зададено от 
възложителя в Приложение № 1.4 от документацията „Описание на границите и предмета 
на охрана”.

5. В представените от участника документи, представляващи част от техническото 
му предложение за изпълнение на поръчката, се съдържат два варианта на предложения 
от участника срок за изграждане/монтиране на технически средства за охрана - единият 
до 60 дни (в т.2 от офертата му, изготвена по Образец - Приложение 18 от документацията 
за участие), а другият - до 58 дни ("Концепция за охрана с технически средства" /в T.V1 
"Организация за дейностите по охрана с технически системи за сигурност"/, както и в 
изготвения примерен линеен график), което е в нарушение на разпоредбата на чл.55. ал.1 
от ЗОП /отм./, смисълът на която е да се препятства възможността един участник да 
представи различни варианти на оферти за изпълнение на една и съща процедура.

В представената от участника Оферта, изготвена по Образец /Приложение 18 от 
документацията за участие/ „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е заявило в т.2, че срокът за 
изграждане на технически средства за сигурност и инсталиране на системата за контрол 
на обхода на охранителите в обектите е до 60 календарни дни.

Същевременно в представената от участника "Концепция за охрана с технически 
средства" /в t.VI "Организация за дейностите по охрана с технически системи за 
сигурност"/, както и в изготвения примерен линеен график „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е 
оферирало друг срок - до 58 календарни дни, който е различен от срока, предложен от 
същия участник в представената от него Оферта /изготвена по образец - Приложение 18 
от документацията за участие/.

Следователно, в представените от участника документи, представляващи част от 
техническото му предложение за изпълнение на поръчката, съществуват фактически 
различия, т.е. налице са два варианта на предложения от участника срок за
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изграждане/монт пране на технически средства за охрана - единият до 60 дни, а другият - 
до 58 дни.

Предвид обстоятелството, че оценяването но подпоказатели "Срок за изграждане 
на техническите средства за охрана" се осъществява при условията на съпоставяне на 
предложенията на участниците, комисията счита, че наличието на два варианта на 
предложения от „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД срок би поставило в невъзможност 
оценяването не само на неговата оферта, но и на офертата, подадена от другия участник в 
процедурата.

Поради спецификата на констатираните несъответствия в техническото предложение на 
„ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД, същите не могат да бъдат „разяснени” по реда на чл. 68, ал. 11 от 
ЗОП /отм./, а заявяване по този ред на нови факти и обстоятелства би било допълване на 
техническото предложение, което изрично е забранено от разпоредбата на чл. 68, ал.11, т. 2. б. 
,.Б” от ЗОП /отм./.

Съгласно разпоредбата на чл.69, ал.1, т.З от ЗОП /отм./, комисията за провеждането 
на процедурата предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, като 
съобразно § 1, т. 19а от ДР на ЗОП /отм./, предварително обявените условия са условията, 
съдържащи се в обявлението и в документацията за участие.

Изрично предвидено е в т.З.7., раздел I „Условия за участие в открита процедура по ЗОП 
и указания към участниците за подготовка на офертата” от документацията за участие, че 
участникът се отстранява в случаите, когато техническото предложение на участника не 
отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническото задание и неговите 
приложения и/или участникът не е представил за всеки един обект План за охрана и/или не е 
представил схема, изготвена от участника”. С оглед на горното, комисията счита, че 
техническата оферта на „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД не отговаря на чл.54, ал.1 и чл.55, 
ал.1 от ЗОП /отм./.

По изложените съображения и на основание чл.69, ал.1. т.З от ЗОП /отм./, 
комисията предлага на Възложителя участникът „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД да бъде 
отстранен от участие в откритата процедура по ЗОП с предмет: „Опазване имуществото и 
да бъде подвижния жп състав, собственост на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, както и на 
превозваните товари, чрез: денонощна въоръжена физическа охрана, системи за 
видеонаблюдение и системи за охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) за период 
от три години”, публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01558-2016-0008 и в 
Официалния вестник на Европейския съюз под № 2016S 071-124880.

IV. Резултати от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти:
Комисията продължи своята работа в закрито заседание с подробно разглеждане на 

ценовата оферта на КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ”. При проверка на ценовото 
предложение на участника, комисията установи, че посочените в ценовата оферта стойности са 
правилно изчислени. Предложената от участника обща стойност за изпълнение на поръчката с 
горецитирания предмет не надвишава прогнозната стойност, посочена от възложителя в 
Обявлението за поръчка -  специални сектори, в размер на 9 822 104,64 лева без ДДС. 
Комисията премина към оценяване на ценовата оферта в съответствие с предварително 
обявените условия. При спазване на приложената към документацията Методика за определяне 
комплексната оценка на офертите (Приложение № 2), комисията извърши оценяване по 
показателя Ппц „Предложена от участника цена в лева без ДДС”. Показателят е с тежест в 
комплексната оценка 50% и се изчислява на база предложената от участника цена за 
изпълнение, по следната формула:

П  .Я И !I  inin,щ = — ........*50 , където:
* *  ГЩ-п
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Пгщmm ‘ най-ниската предложена цена от участник без ДДС; 

П _tt - предлаганата цена от n-тия участник в лева без ДДС.
Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е 9 811 409,40 лв. без ДДС. 

Предвид обстоятелството, че КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е единствения 
допуснат на този етап участник, при извършване на изчисленията за определяне на показателя 
се получава следното:

П„ц =
П П Ц  nun

п *50 =
ГЩ - и

9811409.40
9811409.40

*50 = 50 точки;

При определяне на комплексната оценка (КО) се вземат предвид трите показателя: 1. 
„План за охрана и детайлна концепция за начина и организацията за изпълнение на охраната” 
Пподкноио, 2. „Техническа оценка на охрана с технически средства” Птоотс и 3.„Предложена 
от участника цена в лева без ДДС” Ппц. Същата се изчислява по формулата:

КО = Пподкноио + Птоотс + Ппц = 29,60 + 13,57 + 50 = 43,17 +50=93,17 точки; 
Комисията констатира, че участникът КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” 

получава комплексна оценка 93,17 точки от максимален брой точки 100.

V. Класиране на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и 
оценяване:

С оглед гореизложеното и на основание чл.71, ал.З от ЗОП /отм./ комисията извърши 
следното класиране на участниците, допуснати в откритата процедура по ЗОП с предмет: 
„Опазване имуществото и подвижния жп състав, собственост на „БДЖ - Товарни превози“ 
ЕООД, както и на превозваните товари, чрез: денонощна въоръжена физическа охрана, системи 
за видеонаблюдение и системи за охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) за период от 
три години”:

- първо място: КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” с комплексна оценка 
93,17 точки, формирана от сумирането на следните три показатели: 1. „План за охрана и 
детайлна концепция за начина и организацията за изпълнение на охраната” 
Пподкноио=29,60 точки, 2. „Техническа оценка на охрана с технически средства” 
Птоотс=13,57 точки и 3. „Предложена от участника цена в лева без ДДС” Ппц=50 точки.

Класирането на участника КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” в 
обществената поръчка е извършено въз основа на следните мотиви:

-  посоченият в T.IV.2.1) „Критерий за възлагане” от Обявлението за поръчка -  
специални сектори критерий за оценка на офертите -  „икономически най-изгодна оферта” .

-  обстоятелството, че е участник, отговарящ на изискванията на Възложителя и е 
единственият допуснат до етап „класиране” участник в обществената поръчка.

Настоящият протокол, съставен на основание чл.72, ал.1 от ЗОП /отм./ се изготви 
на 10.10.2016 г. в един екземпляр, състои се от 11 (единадесет) страници и се подписа от 
всички членове на комисията, като заедно с цялата документация, събрана в хода на 
процедурата, се предава на Възложителя за издаване на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП 
/отм./.

На основание чл.72, ал.З от ЗОП /отм./, считано от датата на приемане на настоящия 
протокол, комисията приключва работата, за която е назначена със Заповеди № 225/31.05.2016 
год., № 531/30.08.2016 год. и № 586/07.10.2016 г. на Управителя на „БДЖ -  Товарни превози” 
ЕООД, като на основание чл.73, ал.1 от ЗОП /отм./, в срок от 5 /пет/ работни дни след 
приключване работата на помощния орган на Възложителя, последният следва да издаде 
решение за обявяване класирането на участниците и определяне на потенциалния изпълнител 
на обществената поръчка.
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Приложения:
1. 1 /един/ брой декларация по чл. 35, ал.З от ЗОП /отм./;
2. Списък на присъстващите представители на участниците;
3. 1 /един/ брой пълномощно на упълномощените представители на КОНСОРЦИУМ 

„ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ’'
4. Протокол № 17 Протокол № 2, Протокол № 3, Протокол Х° 4 и Протокол № 5 от работата 

на комисията. j
f

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............... ...... . /Георги Велков/

ЧЛЕНОВЕ:
/  » / ——

1. .
......Подписите са

заличени на 2 . . .........
основание чл.2 от
ЗЗЛД, във връзка 3. . .../........... /Пламен Петков/
с чл.226, ал.З от У
ЗОП /отм./ 4. .,........ .^Лария Илиева/

5. ..... ................................ /Петър Бръснаров/

6 . .. 7 ̂

7. ...... .......... ...................... /Десислава Луканова/

8. . . . . . .  ,,.j, ................/Катя Стоянова/
J

Възло

инж. Любомир Симеонов Илиев 
БДЖ-Товарни превози ”  ЕООД

Дата на предаване:
9 U 7
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П Р О Т О К О Л  №3

В 11:00 часа на 11.07.2016 г„ на 12.07.2016 г„ в 09:00 часа на 13.07.2016 г., на 14.07.2016 г. 
и на 15.07.2016 г. в сградата на “БДЖ-Товарни превози’' ЕООД -  София, ул. ’’Иван Вазов” № 3, в 
изпълнение на Заповед № 225/31.05.2016 год. на Управителя на “БДЖ -Товарни превози” ЕООД 
за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Опазване 
имуществото и подвижния жп състав, собственост на „БДЖ- Товарни превози“ ЕООД, както и 
на превозваните товари, чрез: денонощна въоръжена физическа охрана, системи за 
видеонаблюдение и системи за охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) за период от три 
години”, публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01558-2016-0008 и в Официалния 
вестник на Европейския съюз под № 2016S 071-124880, се събра назначената, с горе цитираната 
заповед, комисия в състав:

Председател: Георги Велков -  ръководител отдел „ОПП” при „БДЖ -  Товарни превози” 
ЕООД;

Основни членове:
1. Васимир Илиев -  Ръководител на отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД;
2. Ивелин Славчев - Старши експерт в отдел „ППАР” при ПТП - София при „БДЖ -  

Товарни превози” ЕООД;
3. Пламен Петков - Старши експерт в отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД;
4. Мария Илиева - Старши експерт в отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД;
5. Петър Бръснаров -  Главен експерт „ППАР” в отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни 

превози” ЕООД;
6. Любен Нанов -  Директор на дирекция ’’Финанси и администрация” при „БДЖ -  Товарни 

превози” ЕООД;
7. Десислава Луканова -  Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ -  Товарни 

превози” ЕООД;
8. Катя Стоянова -  Главен експерт, ППОП в отдел „ОПП” при „БДЖ -  Товарни превози” 

ЕО ОД, длъжностно лице, натоварено с функциите по изготвянето на протоколите от работата на 
комисията.

Комисията продължи работата си с разглеждане на документите, съдържащи се в Плик № 
2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД.

Г-н Ивелин Славчев присъства на заседанието на Комисията, поради обективна 
невъзможност /ползване на платен годишен отпуск/ на основния член на комисията Пламен 
Василев - Старши експерт в отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, да участва в 
работата на комисията. Г-н Ивелин Славчев подписа декларация по чл.35, ал. 3 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП, отм. с ДВ бр. 13/16.02.2016 г.) за съответствие на обстоятелствата 
по чл.35, ал.1 от ЗОП /отм./ и за спазване на изискванията по чл.35, ал.2 от ЗОП /отм./, която е 
неразделна част от настоящия протокол.

В настоящият протокол се използват следните съкратени наименования:
> елементи на обекта на охрана -  сгради, съоръжения, коловози и т.н., които са предмет 

на охрана на съответния обект, съгласно Приложение 1.4 към документацията за участие 
„Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”;

> изготвената от участника Спецификация -  Спецификация на обектите на „БДЖ - 
Товарни превози” ЕООД. подлежащи на физическа охрана и охрана с технически средства с 
определен от Възложителя брой охранители по обекти и предложен от участника брой камери за 
видеонаблюдение и брой СОТ системи - Приложение № 19 към документацията за участие;

> „Спецификацията на Възложителя“ - Спецификация на обектите на ”БДЖ -  Товарни 
превози" ЕООД подлежащи на физическа охрана и охрана с технически средства и предложените

1



на участниците брой охранители, видеокамери и СОТ системи - Приложение № 1.1 към 
документацията за участие.

„ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД:
I. При разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, комисията установи, че участникът е представил следното:
I. Оферта, изготвена съгласно приложения към документацията за участие образец 

/Приложение № 18/ и подписана от представляващия участника г-н Александър Митев. В офертата си 
участника е декларирал, че се е запознал с документацията за участие и условията за участие в 
обявената от Възложителя процедура и изискванията на ЗОП и ще извърши охрана на обектите, 
съгласно Техническото задание - Приложение №1 към документацията и Техническо му предложение 
за изпълнение на поръчката, включващо Спецификация на обектите собственост на Възложителя и 
Предложение за начина и организацията на охраната. От съдържанието на офертата, става ясно, че 
участникът е предложил срок за изграждане на техническите средства за сигурност и инсталиране на 
системата за контрол на обхода на охранителите в обектите и еквивалентна такава - до 60 
календарни дни след сключване на договора.

2. Техническо предложение, включващо:
2.1. Спецификация на обектите, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД 

/наричана по-долу изготвена от участника спецификация/ е изготвена съгласно приложения към 
документацията за участие образец /Приложение № 19/ и подписана от представляващия 
участника г-н Александър Митев.

2.2. Предложение за начина и организацията на охраната, съдържащо планове за охрана на 
55 обекта и и концепция за изпълнение на охраната на обекта;

2.3. Концепция за охрана с технически средства чрез системи за видеонаблюдение и 
системи за охрана със сигнално охранителна техника (СОТ). Параметрите на предложените от 
участника техническите средства за видеонаблюдение са с по-високи показатели от изискванията 
на Възложителя, посочени в Приложение № 1.3 „Минимални параметри на техническите 
средства за охрана”.

3. Примерен линеен график за изграждане/монтиране на техническите средства за 
сигурност на обекти, собственост на «БДЖ-Товарни превози» ЕООД. Участникът е предоставил 
аргументиран график за изграждане на техническите средства за охрана за всеки обект с 
конкретни срокове и е определил краен срок за цялостно изграждане на обектите -  до 58 дни 
след сключване на договора.

4. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, съгласно която информацията, съдържаща се в 
плановете и в концепциите за изпълнение на охраната на обектите на „БДЖ-Товарни превози” 
ЕООД от техническото предложение на участника, се счита за конфиденциална, тъй като 
съдържа технически тайни.

II. Комисията премина към подробно разглеждане на предоставеното от участника 
техническо предложение:

Участникът е предложил поотделно за всеки един от всички 55 броя обекти, собственост 
на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД:

1. Обект № 1 „ВРУ Бургас ремонтен коловоз”
В техническото си предложение за обект № 1 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:
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1.1. План за охрана на обект № 1, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че физическата охрана на обекта е въоръжена, ежедневна 
и денонощна, съобразно техническите условия на въложителя и ще се осъществява от 5 
охранители, представляващи охранителна група, организирана в един денонощен пост, от 
понеделник до неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 
20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на 
отговорност по обозначен на схемата маршрут, но предварително изготвен график. Охраната ще 
се осъществява с пистолет I брой. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство , което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  
1бр., белезници -  1 бр, фенер -  1 бр, мобилен телефон — 1 бр. и устройство 1 брой.
Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат 
телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в т.7.1, като средство за 
комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е уточнен техния брой. 
Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване 
на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от 
Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се 
спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на 
служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при 
възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен 
брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е 
предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, 
пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на 
взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, 
кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, извършен 
терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, 
откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести 
или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.
Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, 
ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с чл.22б, ал.З от 
ЗОП /отм./. 3



• Комисията констатира, че описаните от участника границите на обект № 1 от страна 
изток, север и юг, посочени в т.2 „Граници на обекта”, раздел I „Особености на охранявания 
обект” от плана за охрана на обекта са в съответствие с границите, зададени от Възложителя, но 
периметърът за охрана не е напълно съобразен с изискванията на Възложителя. От страна запад 
обаче, участникът е отбелязал за граница на обекта коловозно развитие, без да е уточнил, че 
граничната линия е до изтеглителни коловози със стрелки № 8 и № 9 включително. Видно обаче, 
от представената от участника схема е, че същата отразява точните /действителните/ граници на 
обект №1, което потвърждава факта, че изготвеното от участника техническо предложение 
съвпада с параметрите, зададени от Възложителя.

1.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

1.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е 5 броя (4 броя камери за 
видеонаблюдение и 1 брой СОТ система). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 1 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

2. Обект № 2 „ПМС и ВРП -  Дружба”
В техническото си предложение за обект № 2 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

2.1. План за охрана на обект № 1, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от 9 /девет/ охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в два денонощни поста, от понеделник до 
неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна 
смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, по предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява 
със следното въоръжение: пистолети: , 2 броя. Контролът върху обходите ще
се осъществява дистанционно посредством устройство . което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  2 
бр,, белезници -  2 бр, фенер -  2 бр, радиостанции -  2 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-  2 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния 
режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника 
за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите 
задължения на охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им 
функции, както и специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил 
план за действие на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени 
положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното 
овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на 
Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с чл.22б, ал.З от 4
ЗОП /отм./.



обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно 
устройство по телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено 
увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за 
терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, 
задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в 
обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на 
територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, земетресение, 
наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. 
Комисията констатира, че посочените в т.20.3 посочени тактическите действия на охраната при 
пожар, както и описаните в т.21.3 действия при въоръжено нападение, се отнасят за охрана на 
посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по оприделен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т. 1 „Описание на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана, посочени от участника в т.1, раздел I „Особености на 
охранявания обект” от плана за охрана на обекта, е съобразен с Приложение 1.4 към 
документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”.

Границите, посочени в т.2 „Граници на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания 
обект” от плана за охрана на обекта са съобразени с реалните граници на обекта, но са 
конкретизирани по начин, различен от описанието, съдържащо се в Приложение 1.4 към 
документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”. Видно обаче, от представената от участника схема е, че същата отразява точните 
/действителните/ граници на обект №2, което потвърждава факта, че изготвеното от участника 
техническо предложение съвпада с параметрите, зададени от възложителя.

2.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

2.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е 5 броя (4 броя камери за 
видеонаблюдение и 1 брой СОТ система). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 2 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

3. Обект № 3 „Вагоноремонтен участък Карнобат”
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В техническото си предложение за обект № 3 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

3.1. План за охрана на обект № 3, съдържащ: Е особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от 4 охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в един денонощен пост, от понеделник до 
неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна 
смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се 
осъществява с пистолет , I брой. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство , което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  1 
бр., белезници -  I бр, фенер -  1 бр, мобилен телефон -  1 бр. и устройство -  1 брой.
Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат 
телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в т.7.1, като средство за 
комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е уточнен техния брой. 
Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване 
на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от 
Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се 
спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на 
служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при 
възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен 
брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е 
предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, 
пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на 
взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, 
кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, извършен 
терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, 
откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести 
или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с чл.22б, ал.З
от ЗОП /отм./. 6



В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т.1 и т.2, 
раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

3.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

3.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е 4 броя (3 броя камери за 
видеонаблюдение и 1 брой СОТ система). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 3 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

4. Обект № 4 „Жп гара Бургас разпределителна”
В техническото си предложение за обект № 4 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

4.1. План за охрана на обект № 4, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от девет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в два денонощни поста, от понеделник до 
неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна 
смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел II. 
„Организация на охраната“ от плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на 
охраната осигурява: непрекъснат мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на 
СОТ и видеонаблюдение)“, но участникът не е предвидил в т.8.1 и т.9.1 изграждане на СОТ и 
система за видеонаблюдение. Охраната ще се осъществява със следното въоръжение пистолети:

2 броя. Контролът върху обходите ще се осъществява дистанционно 
посредством устройство i , което включва паник бутон, GPRS комуникатор и GPS
приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  2 бр., белезници -  2 бр, 
фенер -  2 бр, мобилен телефон -  1 бр. и радиостанции -  2 броя и устройство -  1
брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат 
телефони и радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се 
осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния 
режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на 
охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и 
специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие 
на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения,

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с чл.22б, ал.З от ЗОП у
/отм./.



посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. 
Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, 
масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по 
телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на 
имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, 
извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице 
в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на 
протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, извършване на обходи на обекта по определен маршрут и други 
дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т. 1 и т.2, 
раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

4.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязано е разположението на поста и контролните точки на системата 
„БОДРОСТ“.

4.3. Брой технически средства за охрана -  Участникът не е предложил технически средства 
за охрана на обект № 4. Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1,1. 
„Спецификация на Възложителя”, Възложителят не е изискал охраната на обекта да се 
осъществява с технически средства.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 4 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

5. Обект № 5 ..Вагоноремонтен цех Варна”
В техническото си предложение за обект № 5 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

5.1. План за охрана на обект №5, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.
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Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от 4 охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в един денонощен пост, от понеделник до 
неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна 
смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се 
осъществява със следното въоръжение: пистолет , 1 брой. Контролът върху
обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство , което включва
паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на 
обекта са: палка -  1 бр., белезници -  1 бр, фенер -  1 бр, мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-  1 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в 
т.7.1, като средство за комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е 
уточнен техния брой. Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се 
осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния 
режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на 
охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и 
специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие 
на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, 
посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. 
Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, 
масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по 
телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на 
имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, 
извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице 
в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на 
протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т.1 и т.2, 
раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение ! .4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.
Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с g
чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./.



5.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

5.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е В броя (6 броя камери за 
видеонаблюдение и 2 бр. СОТ системи). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 5 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

6. Обект № 6 „Вагоноремонтен цех Синдел”
В техническото си предложение за обект № 6 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

6.1. План за охрана на обект № 6, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от пет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в един денонощен пост, от понеделник до 
неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна 
смяна ~ от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се 
осъществява със следното въоръжение: пистолет ' ' , “ " \  1 брой. Контролът върху
обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство , което включва
паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на 
обекта са: палка -  1 бр„ белезници -  1 бр, фенер -  1 бр, мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-  1 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в 
т.7.1, като средство за комуникация, такива не са предвидени в т.6 ~ помощни средства, нито е 
уточнен техния брой. Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се 
осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния 
режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на 
охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и 
специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие 
на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, 
посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. 
Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, 
масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по 
телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на 
имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, 
извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице 
в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на
Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка е 
чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./. 10



протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т.1 и т.2, 
раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

6.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

6.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е 5 броя (4 броя камери за 
видеонаблюдение и 1 брой СОТ система). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 6 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

7. Обект № 7 „Фериботен комплекс и екипировъчен пункт Варна”
В техническото си предложение за обект № 7 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

7.1. План за охрана на обект № 7, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от осемнадесет 
охранители, представляващи охранителна група, организирана в четири денонощни поста, от 
понеделник до неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 
20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на 
отговорност по обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. 
Охраната ще се осъществява със следното въоръжение: четири броя пистолети .

:, 4 броя. Контролът върху обходите ще се осъществява дистанционно посредством

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с ц
чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./.



устройство , което включва паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник.
Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  4 бр., белезници -  4 бр, фенер -  4 бр, 
радиостанции -  4 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство Active Track -  4 броя. Съгласно т.7 
от Плана за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат телефони и 
радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се осъществява при 
строго спазване на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, 
утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които 
следва да се спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните 
задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие на 
охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, посочил 
е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. 
Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, 
масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по 
телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на 
имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, 
извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице 
в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на 
протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т. 1 и т.2, 
раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

7.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

7.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 28 броя (24 броя камери за 
видеонаблюдение и 4 броя СОТ системи). Предложеният брой технически средства отговаря на
Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка е 12
чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./.



минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя'’.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 7 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

8. Обект № 8 „Вагоноремонтен цех Горна Оряховица разпределителна”
В техническото си предложение за обект № 8 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

8.1. План за охрана на обект № 8, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от пет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в един денонощен пост, от понеделник до 
неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна 
смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се 
осъществява със следното въоръжение: пистолет , , 1 брой. Контролът върху
обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство " което включва
паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на 
обекта са: палка -  1 бр., белезници -  1 бр., фенер -  1 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-  1 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в 
т.7.1, като средство за комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е 
уточнен техния брой. Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се 
осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния 
режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на 
охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и 
специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие 
на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, 
посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. 
Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, 
масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по 
телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на 
имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, 
извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице 
в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на 
протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.
Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с чл.22б, ал.З от 
ЗОП /отм./.
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Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т.1 и т.2, 
раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

8.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ”.

8.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 6 броя (5 броя камери за 
видеонаблюдение и 1 брой СОТ система). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 8 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

9. Обект № 9 „Вагоноремонтен цех Русе север”
В техническото си предложение за обект № 9 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

9.1. План за охрана на обект № 9, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от четири охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в един денонощен пост, от понеделник до 
неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна 
смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се 
осъществява със следното въоръжение: пистолет . * ' ” - -  п~'1 ° I брой. Контролът върху
обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство „ което включва
паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на 
обекта са: палка -  I бр., белезници -  1 бр., фенер -  1 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-  1 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в 
т.7.1, като средство за комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е 
уточнен техния брой. Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка е 14
чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./.



осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния 
режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на 
охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и 
специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие 
на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, 
посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. 
Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, 
масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по 
телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на 
имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, 
извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице 
в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на 
протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а вт.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т.1 и т.2, 
раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

9.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ".

9.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 5 броя (4 броя камери за 
видеонаблюдение и 1 брой СОТ система). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 9 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.
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10. Обект №10- „Склад ВВМ Асеново”
В техническото си предложение за обект № 10 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

ЮЛ.План за охрана на обект № 10, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от четири охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в един денонощен пост, от понеделник до 
неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна 
смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел II. 
„Организация на охраната“ от плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на 
охраната осигурява: непрекъснат мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на 
СОТ и видеонаблюдение)“, но участникът не е предвидил в т.8.1 и т.9.1 изграждане на СОТ и 
система за видеонаблюдение. Охраната ще се осъществява със следното въоръжение: пистолет

1 брой. Контролът върху обходите ще се осъществява дистанционно 
посредством устройство ‘ '' ^  което включва паник бутон, GPRS комуникатор и GPS
приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  I бр., белезници -  I бр., 
фенер -  I бр., мобилен телефон -  I бр. и устройство - I брой. Съгласно т.7 от Плана
за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. 
Въпреки че радиостанциите са посочени в т.7Л, като средство за комуникация, такива не са 
предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е уточнен техния брой. Участникът предвижда 
пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, 
заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. 
Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се спазват при 
изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на служителите по 
охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при възникване на различни 
кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е 
представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни 
действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, 
сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на взривно устройство или 
съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, 
получаване на съобщение за терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над 
служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, 
наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени 
или пострадали на територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, 
земетресение, наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни 
ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при 
пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са 
напълно неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно-
Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с 
чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./. 16



пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.] „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана, посочен от участника в т.1, раздел 1 „Особености на 
охранявания обект” от плана за охрана на обекта, е съобразен с Приложение 1.4 към 
документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”.

Границите на обекта от страна запад изток, север и юг, посочени в т.2 „Граници на 
обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта са в 
съответствие с изискванията на Възложителя, но периметърът за охрана не е напълно съобразен с 
изискванията на Възложителя, а именно: участникът е отбелязал в плана че границата на обекта 
от страна запад е „зелени площи”, а в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание 
на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти” е няма ограда, граничи 
със спирка Асеново. Видно обаче, от представената от участника схема е, че същата отразява 
точните /действителните/ граници на обект №10, което потвърждава факта, че изготвеното от 
участника техническо предложение съвпада с параметрите, зададени от възложителя.

10.2, Схематично изображение на обекта. Комисията констатира, че е налице частично 
несъответствие в описанието на границите на обекта, съдържащо се в предложението на 
участника и описанието, зададено от Възложителя в Приложение 1.4 към документацията за 
участие, а именно: В офертата си участникът е посочил за граница на обекта от страна запад 
„зелени площи”, а в документацията за участие Възложителят е уточнил, че от страна запад 
„няма ограда, граничи със спирка Асеново”.

Предвид горната констатация комисията разгледа представената от участника схема, 
която е е базирана на компютърна разпечатка от Google maps и е напълно разбираема, с отразени 
граници на обекта. Видно от схемата е, че същата отразява точните /действителните/ граници на 
обект №10, което потвърждава факта, че изготвеното от участника техническо предложение 
съвпада с параметрите, зададени от Възложителя.

На схемата са отразени географските и териториалните особености на обекта. Добавена е 
легенда на обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение и 
контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

10.3. Брой технически средства за охрана -  Участникът не е предложил технически средства 
за охрана на обект № 10. Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. 
„Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се 
осъществява с технически средства.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 10 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

11. Обект №11 „Гара Горна Оряховица разпределителна”
В техническото си предложение за обект № 11 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

11.1.План за охрана на обект № 11, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от девет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в два денонощни поста, от понеделник до
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неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна 
смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел II. 
„Организация на охраната“ от плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на 
охраната осигурява: непрекъснат мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на 
СОТ и видеонаблюдение)“, но участникът не е предвидил в т.8.1 и т.9.1 изграждане на СОТ и 
система за видеонаблюдение. Охраната ще се осъществява със следното въоръжение: пистолети 

, 2 броя. Контролът върху обходите ще се осъществява дистанционно
посредством устройство с, което включва паник бутон, GPRS комуникатор и GPS
приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  2 бр., белезници -  2 бр., 
фенер -  2 бр., радиостанции -  2 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство -  2 брой.
Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат 
телефони и радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се 
осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния 
режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на 
охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и 
специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие 
на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, 
посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. 
Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, 
масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по 
телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на 
имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, 
извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице 
в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на 
протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т.1 и т.2, 
раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с
чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./.
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11.2.Схематично изображение на обекта. Комисията констатира, че е в плана за охрана 
участникът е пояснил в раздел I „Особености на охранявания обект’, че обект „Гара Горна 
Оряховица разпределителна” е разделен на три подобекта, без да е посочил границите на 
подобектите, а единствено параметрите на целия обект.

Предвид горната констатация комисията разгледа представената от участника схема, 
която е е базирана на компютърна разпечатка от Google maps и е напълно разбираема, с отразени 
граници на обекта. Видно от схемата е, че същата отразява точните /действителните/ граници на 
обект №11, което потвърждава факта, че изготвеното от участника техническо предложение 
съвпада с параметрите, зададени от Възложителя.

На схемата са отразени географските и териториалните особености на обекта. Добавена е 
легенда на обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение и 
контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

П.З.Брой технически средства за охрана - Участникът не е предложил технически средства 
за охрана на обект № 11. Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. 
„Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се 
осъществява с технически средства.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 11 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

12. Обект №12 „Ремонтно техническа работилница Дупница”
В техническото си предложение за обект № 12 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

12.1.План за охрана на обект № 12, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от пет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в един денонощен пост, от понеделник до 
неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна 
смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се 
осъществява със следното въоръжение: пистолет !, 1 брой. Контролът върху
обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство което включва
паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на 
обекта са: палка -  1 бр., белезници -  1 бр., фенер -  1 бр„ мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

: -  1 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в 
т.7.1, като средство за комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е 
уточнен техния брой. Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се 
осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния 
режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на 
охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и 
специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие 
на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, 
посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. 
Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред,

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с
чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./.
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масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по 
телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на 
имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, 
извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице 
в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на 
протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, a r т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т. 1 и т.2, 
раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

12.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

12.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 3 броя (2 броя камери за 
видеонаблюдение и 1 брой СОТ система). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 12 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

13. Обект №13 „Вагоноремонтен цех Перник и ж.п. гара Перник разпределителна”
В техническото си предложение за обект № 13 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

13.1.План за охрана на обект № 13, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от четиринадесет 
охранители, представляващи охранителна група, организирана в три денонощни поста, от 
понеделник до неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до
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20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на 
отговорност по обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. 
Охраната ще се осъществява със следното въоръжение: пистолети , с номера:
3 броя. Контролът върху обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство

__ което включва паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и
техническите средства на обекта са: палка -  3 бр., белезници -  3 бр., фенер -  3 бр., радиостанции 
-  Збр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство -  3 брой. Съгласно т.7 от Плана за
охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. 
Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване 
на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от 
Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се 
спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на 
служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при 
възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен 
брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е 
предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, 
пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на 
взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, 
кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, извършен 
терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, 
откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести 
или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочен от участника в т.1, раздел 
1 „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, е съобразен с Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените 
за охрана обекти”.

Границите на обекта от страна изток, запад и юг, посочени в т.2 „Граници на обекта”, 
раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта са в съответствие с 
изискванията на Възложителя, но границата от страна север не включва първи-отправен коловоз, 
съгласно Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на 
Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ,
ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с чл.22б, ал.З от 1̂
ЗОП /отм./.



охрана на предложените за охрана обекти”. Видно обаче, от представената от участника схема е, 
че същата отразява точните /действителните/ граници на обект №13, което потвърждава факта, че 
изготвеното от участника техническо предложение съвпада с параметрите, зададени от 
възложителя.

13.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

13.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 5 броя (4 броя камери за 
видеонаблюдение и 1 брой СОТ система). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 13 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

14. Обект №14 „Вагоноремонтен цех Пловдив”
В техническото си предложение за обект № 14 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

14.1.План за охрана на обект № 14, съдържащ: I. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от девет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в два денонощни поста, от понеделник до 
неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна 
смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се 
осъществява със следното въоръжение: пистолети _ , 2 броя Контролът върху
обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство , което включва
паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на 
обекта са: палка -  2 бр., белезници -  2 бр., фенер ~ 2 бр., радиостанции -  2 бр., мобилен телефон 
-  1 бр. и устройство -  1брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за
комуникация между охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда 
пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, 
заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. 
Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се спазват при 
изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на служителите по 
охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при възникване на различни 
кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е 
представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни 
действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, 
сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на взривно устройство или 
съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, 
получаване на съобщение за терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка ^
с чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./.



служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, 
наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени 
или пострадали на територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, 
земетресение, наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни 
ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при 
пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са 
напълно неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т.1 и т.2, 
раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

14.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

14.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 16 броя (13 броя камери за 
видеонаблюдение и 3 броя СОТ системи). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на възложит еля, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 14 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

15. Обект №15 „База за ремонт на контйнери Димитровград
В техническото си предложение за обект № 15 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

15.1.План за охрана на обект № 15, съдържащ: I. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от четирима охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в един денонощен пост, от понеделник до 
неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна 
смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел II. 
„Организация на охраната“ от плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на 
охраната осигурява: непрекъснат мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на
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СОТ и видеонаблюдение)“, но участникът не е предвидил в т.8.1 и т.9.1 изграждане на СОТ и 
система за видеонаблюдение. Охраната ще се осъществява със следното въоръжение: пистолети

I брой. Контролът върху обходите ще се осъществява дистанционно 
посредством устройство ' ”  'с, което включва паник бутон, GPRS комуникатор и GPS
приемник. Помощните и техничесикте средства на обекта са: палка -  1 бр., белезници -  1 бр., 
фенер -  1 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство -  1 брой. Съгласно т.7 от Плана
за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. 
Въпреки че радиостанциите са посочени в т.7.1, като средство за комуникация, такива не са 
предвидени в т.6 -  помощни средства, пито е уточнен техния брой. Участникът предвижда 
пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, 
заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. 
Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се спазват при 
изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на служителите по 
охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при възникване на различни 
кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е 
представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни 
действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, 
сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на взривно устройство или 
съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, 
получаване на съобщение за терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над 
служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, 
наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени 
или пострадали на територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, 
земетресение, наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни 
ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при 
пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са 
напълно неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, извършване на обходи на обекта по определен маршрут и други 
дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т. 1 и т.2, 
раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

15.2.Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на
Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ,
ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с чл.22б, ал.З от
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обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, контролните 
точки на системата „БОДРОСТ“.

15.3.Брой технически средства за охрана -  Участникът не е предложил технически средства 
за охрана на обект № 15. Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. 
„Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се 
осъществява с технически средства.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 15 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

16. Обект №16 „Гара Димитровград север- разпределителна”
В техническото си предложение за обект № 16 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

16.1.План за охрана на обект № 16, съдържащ: 1, особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от осем охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в два денонощни поста, от понеделник до 
неделя, при 24-часово дежурство: е работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна 
смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел II. 
„Организация на охраната“ от плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на 
охраната осигурява: непрекъснат мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на 
СОТ“, но участникът не е предвидил в т.8.1 изграждане на СОТ система. Охраната ще се 
осъществява със следното въоръжение: пистолети , 2 броя. Контролът върху
обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство :, което включва
паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на 
обекта са: палка -  2 бр., белезници -  2 бр., фенер -  2 бр., радиостанции -  2 бр., мобилен телефон 
-  1 бр. и устройство ' ' “  -  2 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за
комуникация между охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда 
пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, 
заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. 
Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се спазват при 
изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на служителите по 
охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при възникване на различни 
кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е 
представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни 
действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, 
сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на взривно устройство или 
съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, 
получаване на съобщение за терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над 
служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, 
наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени 
или пострадали на територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, 
земетресение, наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни 
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ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при 
пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са 
напълно неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т.1 и т.2, 
раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

16.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

16.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 2 броя (2 броя камери за 
видеонаблюдение). Предложеният брой технически средства отговаря на минималните 
изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя”.

Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се осъществява със СОТ 
система. Участникът не е предложил СОТ система.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 16 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

17. Обект №17 „Гара Свиленград и Екипировъчен пункт Свиленград”
В техническото си предложение за обект № 17 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

17.1.План за охрана на обект № 17, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от девет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана два денонощни поста, от понеделник до 
неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна 
смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел II. 
„Организация на охраната“ от плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на 
охраната осигурява: непрекъснат мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на 
СОТ“, но участникът не е предвидил в т.8.1 изграждане на СОТ система. Охраната ще се
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осъществява със следното въоръжение: пистолети , 2 броя. Контролът върху
обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство което включва
паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на 
обекта са: палка -  2 бр., белезници -  2 бр., фенер -  2 бр., радиостанции -  2 бр., мобилен телефон 
-  1 бр. и устройство ; -  2 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за
комуникация между охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда 
пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, 
заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. 
Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се спазват при 
изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на служителите по 
охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при възникване на различни 
кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е 
представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни 
действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, 
сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на взривно устройство или 
съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, 
получаване на съобщение за терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над 
служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, 
наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени 
или пострадали на територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, 
земетресение, наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни 
ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при 
пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са 
напълно неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т.1 и т.2, 
раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

17.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

17.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 6 броя (6 броя камери за 
Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с
чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./. 27



видеонаблюдение). Предложеният брой технически средства отговаря на минималните 
изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя”.

Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се осъществява със СОТ 
система. Участникът не е предложил СОТ система.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 17 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

18. Обект №18 „Гара товарна Септември”
В техническото си предложение за обект № 18 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

18.1.План за охрана на обект № 18, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от четири охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в един денонощен пост, от понеделник до 
неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна 
смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел И. 
„Организация на охраната” от плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на 
охраната осигурява: непрекъснат мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на 
СОТ и видеонаблюдение)“, но участникът не е предвидил в т.8.1 и т.9.1 изграждане на СОТ и 
система за видеонаблюдение. Охраната ще се осъществява със следното въоръжение: пистолети 
. , 1 брой Контролът върху обходите ще се осъществява дистанционно
посредством устройство . което включва паник бутон, GPRS комуникатор и GPS
приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  1 бр., белезници -  1 бр., 
фенер -  1 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство -  1 брой. Съгласно т.7 от Плана
за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. 
Въпреки че радиостанциите са посочени в т.7.1, като средство за комуникация, такива не са 
предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е уточнен техния брой. Участникът предвижда 
пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, 
заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. 
Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се спазват при 
изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на служителите по 
охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при възникване на различни 
кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е 
представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни 
действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, 
сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на взривно устройство или 
съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, 
получаване на съобщение за терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над 
служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, 
наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени 
или пострадали на територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства,
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земетресение, наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни 
ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при 
пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са 
напълно неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, извършване на обходи на обекта по определен маршрут и други 
дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т.1 и т.2, 
раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

18.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, контролните 
точки на системата „БОДРОСТ“.

18.3. Брой технически средства за охрана -  Участникът не е предложил технически средства 
за охрана на обект № 18. Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. 
„Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се 
осъществява с технически средства.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 18 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

19. Обект №19 „Вагоноремонтен цех Стара Загора”
В техническото си предложение за обект № 19 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

19.1.План за охрана на обект № 19. съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от седем охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в един денонощен пост /24ч./ и един нощен 
пост /12ч./, от понеделник до неделя: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и 
нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на 
отговорност по обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. 
Охраната ще се осъществява със следното въоръжение: пистолети , 2 брой.
Контролът върху обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство

което включва паиик бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и 
техническите средства на обекта са: палка -  2 бр., белезници -  2 бр., фенер -  2 бр., радиостанции 
-  2 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство -2  брой. Съгласно т.7 от Плана за
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охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. 
Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване 
на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от 
Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се 
спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на 
служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при 
възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен 
брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е 
предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, 
пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на 
взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, 
кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, извършен 
терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, 
откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести 
или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т .21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т.1 и т.2, 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”.

19.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

19.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 7 броя (6 броя камери за 
видеонаблюдение и 1 брой СОТ система). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 19 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.
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20. Обект №20 „Гара Сливен”
В техническото си предложение за обект № 20 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

20 . 1. План за охрана на обект № 20 , съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от седем охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в един денонощен пост /24ч./ и един нощен 
пост /12ч./, от понеделник до неделя: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и 
нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на 
отговорност по обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. В 
раздел II. „Организация на охраната“ от плана на обекта е отбелязано, че „Посочената 
организация на охраната осигурява: непрекъснат мониторинг на обекта (следене състоянието по 
информация на СОТ и видеонаблюдение)“, но участникът не е предвидил в т.8.1 и т.9.1 
изграждане на СОТ и система за видеонаблюдение. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети , 2 броя. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  2 
бр„ белезници -  2 бр., фенер -  2 бр., радиостанции -  2бр„ мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-  2 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния 
режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника 
за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите 
задължения на охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им 
функции, както и специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил 
план за действие на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени 
положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното 
овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на 
обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно 
устройство по телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено 
увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за 
терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, 
задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в 
обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на 
територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, земетресение, 
наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. 
Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в 
т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно 
неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно-
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пропусквателен режим, извършване на обходи на обекта по определен маршрут и други 
дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

20.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, контролните 
точки на системата „БОДРОСТ“. По отношение на отразените на схемата граници 
комисията констатира, че същите не са изцяло съобразени с границите, зададени от 
Възложителя за обект № 20 в Приложение 1.4 от документацията за участие. В 
представената от „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД схема е видно, че в посока север участникът е 
разширил териториалния обхват на обекта, като е включил в неговите граници и обект на 
ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” /приемно здание на гара 
Сливен/, въпреки изричното указание на Възложителя, че северната граница на обекта е 
„до приемно здание на жп гара Сливен”.

Това уточнение, съдържащо се в документацията за участие /Приложение 1.4/,че сградата 
на приемно здание на жп гара Сливен не попада в териториалния обхват на Обект № 20, не е 
взето предвид от „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД. Приемното здание на жп гара Сливен не е 
собственост на Възложителя, нито се използва от него на договорно основание. Гара Сливен се 
стопанисва от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” /ДП „НКЖИ”/ на 
основание чл.9, ал.4 от Закона за железопътния транспорт /ЗЖТ/. Съгласно посочената разпоредба 
ДП „НКЖИ” извършва дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията 
на железопътната инфраструктура, както и управлението на системите за контрол и безопасност 
на движението. В параграф 1, точка 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЖТ е регламентирано, 
че обекти на железопътната инфраструктура са всички железни пътища и стационарни 
съоръжения, необходими за движението на железопътните возила, приемните сгради в 
железопътните гари, терените и сградите в железопътните гари, в които се осъществяват 
дейностите по управлението на движението на влаковете и другите технологични операции и 
други.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, участникът изрично е посочил, че обектът включва административна сграда, 
въпреки че такава липсва в описанието, зададено от Възложителя в Приложение № 1.4 от 
документацията „Описание на границите и предмета на охрана”. Освен това, от представената от 
участника схема е видно, че обходът на съответния охранител включва и административната 
сграда, която е извън границите на обект № 20, зададени от възложителя.

20.3. Брой технически средства за охрана -  Участникът не е предложил технически средства 
за охрана на обект № 20. Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. 
„Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се 
осъществява с технически средства.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 20 не отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя поради несъответствието на териториалния обхват на обекта, отразен в 
представената от участника схема на обект №20, а именно: в посока север границите на 
обекта са разширени, като включват и сграда, която не е собственост на Възложителя,

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с 32
чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./.



въпреки изричното ограничение, съдържащо се в документацията за участие / Приложение 
1.4/, че в посока север границата е „до приемно здание на жп гара Сливен”.

21. Обект № 21 „Ж.п. гара Подуяне разпределителна - източен район и административна 
сграда”

В техническото си предложение за обект № 21 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

21.1.План за охрана на обект № 21, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от осемнадесет 
охранители, представляващи охранителна група, организирана в четири денонощни поста, от 
понеделник до петък -  24 ч., с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна 
-  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се 
осъществява със следното въоръжение: пистолети , , общо 4 броя. Контролът
върху обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство , което
включва паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства 
на обекта са: палка -  4 бр., белезници -  4 бр., фенер -  4 бр., радиостанции -  4 бр., мобилен 
телефон -  I бр. и устройство -  3 броя. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за
комуникация между охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда 
пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, 
заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. 
Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се спазват при 
изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на служителите по 
охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при възникване на различни 
кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е 
представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни 
действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, 
сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на взривно устройство или 
съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, 
получаване на съобщение за терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над 
служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, 
наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени 
или пострадали на територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, 
земетресение, наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни 
ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при 
пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са 
напълно неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, извършване на обходи на обекта по определен маршрут и други 
дейности, посочени в предложението.
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Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Разглеждайки техническото предложение на участника за охрана на обект № 21, 
комисията констатира, че в описателната си част Планът за охрана на „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД 
не съответства на изискванията на Възложителя, съдържащи се в документацията за участие - 
Приложение 1.4 „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана 
обекти”. Определените от Възложителя граници, периметър и предмет на охрана не съвпадат с 
предложените от участника, а именно:

• В т.2 „Граници на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, участникът е посочил за граници от страна изток „ж.п. гара Искър” и от 
страна запад „централна ж.п. гара София”, които са с по-широк териториален обхват от 
посочените от възложителя граници, а именно: от страна изток „до стрелки с №№ 53, 55 и 
57 страна ж.п.гара Искър”, от страна запад „до стрелки с №№ 42 и 43 страна Ц.ж.п.гара 
София”.

• В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, участникът е посочил холандски склад, работилници, открити и закрити 
складове, които не съвпадат с обектите, посочени от възложителя като предмет на охрана в 
обект № 21. В описателената част от техническото предложение липсват обекти, 
предвидени от възложителя в Приложение 1.4 от документацията за участие. В плана за 
охрана за обект № 21, изготвен от участника липсват „вагони и друг подвижен състав като 
превозвач „БДЖ-ТП“ ЕООД, престояващи на 47, 48 и 49-ти коловози, както и на 
маневрените състави извършващи маневра в границите на охранявания район”.

II. Схематично изображение на охраната на обекта
Представената от участника схема на обект № 21 е изцяло неточна, тъй като е 

налице пълно несъответствие между територията, отразена на схемата и действителните 
границите на обекта на възложителя. Така представеното от участника изображение 
обхваща различна територия от реалния териториален обхват на обекта на възложителя.

За граници на обекта „Гара ПДР източен район и административна сграда“ 
участникът е изобразил граници, които са извън действителната територия на обект № 21 
и не съвпадат с границите, посочени в Приложение 1.4 към документацията за участие.. С 
цел онагледяване на горната констатация комисията прилага към настоящия протокол 
схематично изображение на териториалния обхват на обект № 21, което е съобразено с 
определените от възложителя граници /Приложение № 1 към протокола/.

С оглед горното, комисията счита, че схемата на обект № 21. представена от 
участника, не отговаря на изискванията на възложителя за изготвяне на схематично 
изображение, съдържащо граници, географски и териториални особености, на охранявания 
обект. Поради пълното несъответствие на представената от участника схема на обект № 21 
с действителната територия на обекта на възложителя, техническото предложение за този 
обект се явява напълно неотносимо и в останалата си част, т.е. в частта, касаеща 
изготвения от участника план за охрана на обекта, организацията на охрана /вкл. 
разположението на постовете, маршрутите, указания за тактика при рискови ситуации и 
т.н./, разположение на камерите за видеонаблюдение, датчици на СОТ системата и 
контролните точки на системата „БОДРОСТ”. Планът и организация на охрана за обект № 
21 се явяват неотносими и неприложими, тъй като същите са съобразени с териториални 
граници /в т.ч. и географски особености/, които са напълно различни от зададените от 
възложителя.

При наличие на неточност в техническото предложение за обект № 21, възложителят 
ще се окаже обвързан с предложение, което не кореспондира с нуждите му, защото не
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съответства на териториалните параметри, определени в документацията за участие. 
Несъответствието на териториалния обхват би довело и до невъзможност за реализирането 
от страна на изпълнителя на оферираното от него техническо предложение, тъй като 
същото е изготвено за територия, която е различна от територията, определена от 
възложителя за обект № 21.

Във връзка с гореизложеното, комисията приема, че в техническата оферта на „Вип 
Секюрити” ЕООД липсва план за охрана и схема за обект № 21 „Ж.п. гара Подуяне 
разпределителна - източен район и административна сграда”, зашото представената от 
участника схема и план за охрана за обект № 21 са изготвени за територия, която не 
съвпада изцяло с териториалния обхват и граници, посочени в документацията за участие.

22. Обект № 22 „Вагоноремонтен цех /ЦРЕТСВ/ и Хладилно депо Подуяне”
В техническото си предложение за обект № 22 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

22.1.План за охрана на обект № 22, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от двадесет и седем 
охранители, представляващи охранителна група, организирана в шест денонощни поста, от 
понеделник до петък -  24 ч., с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна 
-  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се 
осъществява със следното въоръжение: пистолети , общо 6 броя. Контролът
върху обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство :, което
включва паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства 
на обекта са: палка -  6 бр., белезници -  6 бр., фенер -  6 бр., радиостанции -  6 бр., мобилен 
телефон -  1 бр. и устройство -  3 броя. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за
комуникация между охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда 
пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, 
заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. 
Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се спазват при 
изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на служителите по 
охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при възникване на различни 
кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е 
представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни 
действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, 
сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на взривно устройство или 
съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, 
получаване на съобщение за терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над 
служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, 
наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени 
или пострадали на територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, 
земетресение, наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни 
ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при 
Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, 
ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с чл.22б, ал.З от 
ЗОП /отм./.



пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са 
напълно неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропу еквате лен режим, извършване на обходи на обекта по определен маршрут и други 
дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Разглеждайки техническото предложение на участника за обект № 22, комисията 
констатира, че в точка I. „Особености на охранявания обект”, подточка 1. „Описание на 
обекта” е налице частично несъответствие между изброените от участика недвижими и 
движими подобекти, включени в обхвата на охрана, с тези, посочени от възложителя в 
„предмета на охрана” за обект № 22, съдържащ се в Приложение 1.4, а именно:

Участникът не е посочил в описанието на обекта следните подобекти, предмет на 
охрана: хладилно депо, екипировъчен пункт, всички вагони и друг подвижен състав 
собственост на „БДЖ-ТП“ ЕООД, собственост на чужди администрации и частни 
превозвачи, престояващи за ремонт на 1,2,  3, 4, 5, и 6-ти коловози в ЦРЕТСВ „Подуяне“ и 
1, 2, 3, 4, 5, и 6-ти коловози в Хладилно депо, както и на маневрените състави извършващи 
маневра в границите на охранявания район.

II. Схематично изображение на охраната на обекта
Представената от участника схема на обект № 22 е неточна, тъй като е налице 

частично несъответствие между територията, отразена на схемата и действителните 
границите на обекта на възложителя. Така представеното от участника схематично 
изображение не обхваща цялата територия, зададена от възложителя, като обхват.
Видно от схемата на обект № 22 е, че участникът е отразил границите само на ВРЦ 
/ЦРЕТСВ/, а Хладилно депо Подуяне /което е част от обект № 22 и Фигурира в параметрите, 
зададени от възложителя/ не е изобразено на представената от участника схема, т.е. 
участникът е изключил Хладилно депо Подуяне и екипировъчен пункт от териториалния 
обхват на представената от него схема за обект № 22. С цел онагледяване на горната 
констатация комисията прилага към настоящия протокол схематично изображение на 
териториалния обхват на обект № 22, което е съобразено с определените от възложителя 
граници /Приложение № 2 към протокола/.

С оглед горното, комисията счита, че схемата на обект № 22, изготвена от участника, 
е неточна /непълна/, тъй като не обхваща цялата територия, посочена от възложителя, като 
предмет на охрана. На схематичното изображение, изготвено от участника, липсват 
Хладилно депо Подуяне и екипировъчен пункт, които са фигурират, като граници за 
охрана, а същото така са изрично посочени в предмета на охрана, посочен от възложителя 
за обект № 22 в Приложение 1.4 от документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана и на предложените за охрана обекти”.

Поради констатираното несъответствие на представената от участника схема на 
обект № 22 с действителната територия на обекта на възложителя, техническото 
предложение за този обект се явява неточно /непълно/ и в останалата си част, т.е. в частта, 
касаеща изготвения от участника план за охрана на обекта, организацията на охрана /вкл. 
разположението на постовете, маршрутите, указания за тактика при рискови ситуации и 
т.н./, разположение на камерите за видеонаблюдение, датчици на СОТ системата и 
контролните точки на системата „БОДРОСТ”. Тъй като планът за охраната е частично
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съобразен е териториалните граници и географски особености, зададените от възложителя 
за обект №22, предложението на участника за организация на охраната също не отговаря 
на точните териториални параметри и изисквания на възложителя, посочени в 
документацията за участие. При наличие на неточност в техническото предложение за 
обект № 22, възложителят ще се окаже обвързан с предложение, което не кореспондира 
изцяло с нуждите му, защото не съответства напълно на териториалните параметри, 
определени в документацията за участие.

Във връзка с гореизложеното, комисията констатира, че в техническото 
предложение на на „Вип Секюрити” ЕООД за обект № 22 „Вагоноремонтен цех /ЦРЕТСВ/ и 
Хладилно депо Подуяне” не отговаря на изискванията на възложителя.

23. Обект № 23 „Общежитие „Никола Вапиаров“
В техническото си предложение за обект № 23 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

23.1.План за охрана на обект № 23, съдържащ: Е особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от трима охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в един нощен пост в работни дни и един 
денонощен -  в почивни и празнични дни, от понеделник до петък, при 12-часово дежурство и 
събота/неделя -  24 ч., с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 
20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен 
на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява със 
следното въоръжение: пистолети ' ’ ,1  брой. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство , което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  I 
бр., белезници -  1 бр., фенер -  1 бр., мобилен телефон -  ] бр. и устройство -  1 брой.
Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат 
телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в т.7.1, като средство за 
комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е уточнен техния брой. 
Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване 
на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от 
Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се 
спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на 
служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при 
възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен 
брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е 
предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, 
пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на 
взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, 
кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, извършен 
терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, 
откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести 
или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с чл.22б, ал.З ^
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паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, извършване на обходи на обекта по определен маршрут и други 
дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т.1 и т.2, 
раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

23.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, контролните 
точки на системата „БОДРОСТ”.

23.3. Брой технически средства за охрана:
Изискванията на Възложителя за минимален брой видеокамери и минимален брой 

СОТ ситеми се съдържат в Приложение 1.1 от документацията за участие „Спецификация 
на обектите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, подлежащи на физическа охрана и охрана с 
технически средства”. Видно от Приложение 1.1. е, че Възложителят е определил следния 
минимален брой на технически средства за обект № 23, а именно: 8 броя камери за 
видеонаблюдение и 1 брой СОТ система.

В представената от „Вип Секюрити” ЕООД „Спецификация на обектите на „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД, подлежащи на физическа охрана и охрана с технически средства” 
/изготвена но образец Приложение № 19 от офертата/ участникът НЕ е предложил 
технически средства за охрана на обект № 23.

Освен в Спецификацията /Приложение № 19 от офертата/, участникът е посочил броя 
камери и броя СОТ системи за всеки конкретен обект и в „Концепцията за охрана с 
технически средства чрез системи за видеонаблюдение и системи за охрана със сигнално- 
охранителна техника /СОТ/” („Концепция”). От „Концепцията”, представляваща 
неразделна част от техническото предложение на участника, е видно, че за обект № 23 „Вип 
Секюрити” ЕООД отново е посочило „0” брой камери и „0” брой СОТ системи. В 
схематичното изображение, изготвено за същия обект не са отразени технически средства 
за охрана.

Същевременно, в т.9 от Плана за охрана, изготвен за обект № 23, участникът е 
предвидил за същия обект изграждане на 8 броя камери за видеонаблюдение.

Предвид горното, комисията счита, че направените от участника предложения за 
брой камери взаимно си противоречат. На практика „Вип Секюрити” ЕООД е направило 
две взаимно изключващи се предложения за брой технически средства за обект № 23.
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Съгласно чл.55, ал.1 от ЗОП, както и съгл. т.2, от раздел II на „Условията за участие” всеки 
участник има право да представи само една оферта.

Предвид констатираното несъответствие, комисията не може да направи 
категоричен извод относно конкретното техническо предложение за обект № 23, защото в 
различни документи, представляващи част от техническата оферта на участника, „Вип 
Секюрити” ЕООД е направило две напълно различни предложения за брой камери и брой 
СОТ системи за обект JV® 23.

С оглед горното, комисията приема, че техническото предложение на участника за 
обект № 23 не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, съдържащи 
се в Приложение 1.1 „Спецификация на обектите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 
подлежащи на физическа охрна и охрана с технически средства”.

24. Обект №24 „Ж.п. Гара Вакарел”
В техническото си предложение за обект № 24 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

24.1.План за охрана на обект № 24, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от пет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в един денонощен пост, от понеделник до 
неделя, при 24-часово дежурство: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна 
смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по 
обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел II. 
„Организация на охраната“ от плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на 
охраната осигурява: непрекъснат мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на 
СОТ и видеонаблюдение)“, но участникът не е предвидил в т.8.1 и т.9.1 изграждане на СОТ и 
система за видеонаблюдение. Охраната ще се осъществява със следното въоръжение: пистолети 

, I брой. Контролът върху обходите ще се осъществява дистанционно 
посредством устройство , което включва паник бутон, GPRS комуникатор и GPS
приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  1 бр., белезници -  ) бр., 
фенер -  1 бр„ мобилен телефон -  1 бр. и устройство -  1 брой. Съгласно т.7 от Плана
за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. 
Въпреки че радиостанциите са посочени в т.7.1, като средство за комуникация, такива не са 
предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е уточнен техния брой. Участникът предвижда 
пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, 
заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. 
Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се спазват при 
изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на служителите по 
охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при възникване на различни 
кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е 
представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни 
действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, 
сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на взривно устройство или 
съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, 
получаване на съобщение за терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над
Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ^
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служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, 
наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени 
или пострадали на територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, 
земетресение, наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни 
ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при 
пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са 
напълно неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, извършване на обходи на обекта по определен маршрут и други 
дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т.1 и т.2, 
раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

24.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, контролните 
точки на системата „БОДРОСТ“.

24.3. Брой технически средства за охрана -  Участникът не е предложил технически средства 
за охрана на обект № 24. Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. 
„Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се 
осъществява с технически средства.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 24 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

25. Обект № 25 „Ж.п. Гара Волуяк”
В техническото си предложение за обект № 25 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

25.1.План за охрана на обект № 25, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от осемнадесет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в четири денонощни поста, от понеделник до 
неделя: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч, до 8:00 
ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел II. „Организация на охраната“ от 
плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на охраната осигурява: непрекъснат 
мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на СОТ“, но участникът не е
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предвидил в т.8.1 изграждане на СОТ система. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети , 4 броя. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка - 4  
бр., белезници -  4 бр., фенер -  4 бр., радиостанции -  4 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-4  брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния 
режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника 
за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите 
задължения на охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им 
функции, както и специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил 
план за действие на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени 
положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното 
овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на 
обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно 
устройство по телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено 
увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за 
терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, 
задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в 
обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на 
територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, земетресение, 
наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. 
Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в 
т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно 
неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

• В т.] „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана е в съответствие с Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”.

• Границите, посочени в т.2 „Граници на обекта”, раздел I „Особености на охранявания 
обект” от плана за охрана на обекта са съобразени, но не са уточнени съгласно Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените 
за охрана обекти”, а именно: участникът е посочил съответно граница от страна север „пустеещи 
земи и ул. „Зорница”, а не „до 13-ви коловоз включително” и граница от страна юг - „с. Волуяк“, 
а не от „] -ви глух коловоз включително”.

25.2.Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на
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обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

25.3.Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 4 броя (4 броя камери за 
видеонаблюдение). Предложеният брой технически средства отговаря на минималните 
изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя”.

Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се осъществява със СОТ 
система. Участникът не е предложил СОТ система.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 25 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

26. Обект № 26 „Гара София -  товарна”
В техническото си предложение за обект № 26 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

26.1.План за охрана на обект № 26, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7, важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от девет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в два денонощни поста, от понеделник до 
неделя: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 
ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети ' '  . “ " *", 2 броя. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  2 
бр., белезници -  2 бр., фенер -  2 бр., радиостанции -  2 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-2  брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния 
режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника 
за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите 
задължения на охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им 
функции, както и специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил 
план за действие на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени 
положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното 
овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на 
обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно 
устройство по телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено 
увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за 
терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, 
задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в 
обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на 
територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, земетресение, 
Информацията е заличена на основание
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наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. 
Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в 
т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно 
неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т.1 и т.2, 
раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

26.2, Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ”.

26.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 9 броя (6 броя камери за 
видеонаблюдение и 3 броя СОТ системи). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 26 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

27. Обект №27 „Ж.п. гара Драгоман”
В техническото си предложение за обект № 27 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

27.1.План за охрана на обект № 27, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от седем охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен /24ч./ и 1 нощен /12ч./ пост, от 
понеделник до неделя: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 
20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен 
на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел II. „Организация на 
охраната” от плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на охраната осигурява: 
непрекъснат мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на СОТ и 
видеонаблюдение)“, но участникът не е предвидил в т.8.1 и т.9.1 изграждане на СОТ и система за 
видеонаблюдение. Охраната ще се осъществява със следното въоръжение: пистолети 
Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с
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, 2 броя. Контролът върху обходите ще се осъществява дистанционно посредством 
устройство което включва паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник.
Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  2 бр., белезници -  2 бр., фенер -  2 бр., 
радиостанции -  2 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство ; -2  брой. Съгласно т.7 от
Плана за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат телефони и 
радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се осъществява при 
строго спазване на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, 
утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които 
следва да се спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните 
задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие на 
охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, посочил 
е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. 
Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, 
масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по 
телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на 
имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, 
извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице 
в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на 
протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, извършване на обходи на обекта по определен маршрут и други 
дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т.1 и т.2, 
раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

27.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение и контролните 
точки на системата „БОДРОСТ”.

27.3. Брой технически средства за охрана -  Участникът не е предложил технически средства 
за охрана на обект № 27. Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1.
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„Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се 
осъществява с технически средства.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 27 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

28. Обект № 28 „Вагоноремонтна работилница Лом”
В техническото си предложение за обект № 28 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

28.1.План за охрана на обект № 28. съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от седем охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен /24ч./ и 1 нощен /12ч./ пост, от 
понеделник до неделя: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 
20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен 
на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява със
следното въоръжение: пистолети „ , , _______ , 2 броя. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство , което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  2 
бр„ белезници -  2 бр., фенер -  2 бр., радиостанции -  2 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-2  брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния 
режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника 
за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите 
задължения на охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им 
функции, както и специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил 
план за действие на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени 
положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното 
овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на 
обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно 
устройство по телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено 
увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за 
терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, 
задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в 
обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на 
територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, земетресение, 
наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. 
Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в 
т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно 
неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
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пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Комисията констатира следното:
В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 

охрана на обекта, участникът е посочил административна сграда, каквато не е включена в 
предмета на охрана, съгласно Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание 
на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”.

В т.2 „Граници на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” 
участникът е посочил границите на обекта, които са изцяло различни от посочените в 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на 
охрана на предложените за охрана обекти”. Описаните от участника граници за обект № 28 
съответстват на границите, които Възложителя е определил за обект № 40 -  Локомотивно 
депо Русе, а именно: от изток - гара Русе, от запад -  глухи коловози и стадион „Локомотив“, 
от север -  вагонно депо и от юг -  коловозно развитие на товарна гара Русе, черен път. ”.

Видно обаче, от представената от участника схема е, че същата отразява точните 
/действителните/ граници на обект №28. което потвърждава факта, че изготвеното от 
участника техническо предложение съвпада с параметрите, зададени от Възложителя.

28.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

28.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 4 броя (3 броя камери за 
видеонаблюдение и 1 броя СОТ системи). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 28 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

29. Обект № 29 „Сервизна работилница Мездра”
В техническото си предложение за обект № 29 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

29.1.План за охрана на обект № 29, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2, 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от пет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен /пост, от понеделник до неделя: 
с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. 
Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява със следното
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въоръжение: пистолети _ , 1 брой. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство което включва паник бутон.
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  1 
бр., белезници -  I бр., фенер -  1 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство - I  брой.
Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат 
телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в т.7.1, като средство за 
комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е уточнен техния брой. 
Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване 
па изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от 
Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се 
спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на 
служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при 
възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен 
брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е 
предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, 
пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на 
взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, 
кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, извършен 
терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, 
откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести 
или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта се съдържа описание на предмета на охрана, което е в съответствие с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

• Границите, посочени в т.2 „Граници на обекта”, раздел I „Особености на охранявания 
обект” от плана за охрана на обекта са съобразени с реалните граници на обекта, но са 
конкретизирани по начин, различен от описанието, съдържащо се в Приложение 1.4 към 
документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”. Видно обаче, от представената от участника схема е, че същата отразява точните 
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/действителните/ граници на обект №29, което потвърждава факта, че изготвеното от участника 
техническо предложение съвпада с параметрите, зададени от Възложителя.

29.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

29.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 5 броя (4 броя камери за 
видеонаблюдение и 1 брой СОТ система). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 29 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

30. Обект № 30 „Вагоноремонтен цех Мездра”
В техническото си предложение за обект № 30 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

30.1.План за охрана на обект № 30, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от осем охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 2 денонощни поста, от понеделник до 
неделя: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 
ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети . 2 броя. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  1 
бр., белезници -  2 бр., фенер -  2 бр., радиостанции -  2 бр. мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-2  брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния 
режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника 
за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите 
задължения на охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им 
функции, както и специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил 
план за действие на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени 
положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното 
овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на 
обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно 
устройство по телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено 
увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за 
терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, 
задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в
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обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на 
територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, земетресение, 
наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. 
Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в 
т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно 
неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта се съдържа описание на предмета на охрана, което е в съответствие с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

• Границите, посочени в т.2 „Граници на обекта”, раздел ] „Особености на охранявания 
обект” от плана за охрана на обекта са съобразени, но не са посочени съгласно Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените 
за охрана обекти”. Видно обаче, от представената от участника схема е, че същата отразява 
точните /действителните/ граници на обект №30, което потвърждава факта, че изготвеното 
от участника техническо предложение съвпада с параметрите, зададени от Възложителя.

30.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

30.3, Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 9 броя (6 броя камери за 
видеонаблюдение и 3 броя СОТ системи). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 30 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

31. Обект № 31 „Ж.н.гара Илиянци”
В техническото си предложение за обект № 31 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

31.1.План за охрана на обект № 31, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от единадесет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 2 денонощни поста и 1 нощен пост, от 
понеделник до неделя: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от
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20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен 
на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел II. „Организация на 
охраната“ от плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на охраната осигурява: 
непрекъснат мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на СОТ“, но участникът 
не е предвидил в т.8.1 изграждане на СОТ система. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети 3 броя. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство . което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  1
бр., белезници -  3 бр., фенер -  3 бр., радиостанции.3 бр. мобилен телефон -  1 бр. и устройство

; -3 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния 
режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника 
за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите 
задължения на охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им 
функции, както и специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил 
план за действие на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени 
положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното 
овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на 
обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно 
устройство по телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено 
увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за 
терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, 
задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в 
обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на 
територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, земетресение, 
наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. 
Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в 
т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно 
неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана е в съответствие с Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”.

Границите, посочени в т.2 „Граници на обекта”, раздел I „Особености на охранявания 
обект” от плана за охрана на обекта са съобразени, но не са посочени съгласно Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените
Информацията е заличена на основание 
чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с 
чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./.



за охрана обекти". Видно обаче, от представената от участника схема е, че същата отразява 
точните /действителните/ граници на обект №31.

31.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

31.3. Брой технически средства за охрана:
Изискванията на Възложителя за минимален брой видеокамери и минимален брой 

СОТ ситеми се съдържат в Приложение 1.1 от документации та за участие „Спецификация 
на обектите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, подлежащи на физическа охрана и охрана с 
технически средства”. Видно от Приложение 1.1. е, че минималният брой на технически 
средства за обект № 31, определен от Възложителя, е: 16 броя камери за видеонаблюдение и 
0 брой СОТ система.

В представената от „Вип Секюрити” ЕООД „Спецификация на обектите на „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД, подлежащи на физическа охрана и охрана с технически средства” 
/изготвена по образец Приложение № 1 9  от офертата/ участникът е предложил 11 броя 
камери за видеонаблюдение за охрана на обект № 31.

Освен в Спецификацията /Приложение № 19 от офертата/, участникът е посочил броя 
камери и броя СОТ системи за всеки конкретен обект и в „Концепцията за охрана с 
технически средства чрез системи за видеонаблюдение и системи за охрана със сигнално- 
охранителна техника /СОТ/” („Концепция”). От „Концепцията”, представляваща 
неразделна част от техническото предложение на участника, е видно, че за обект № 31 „Вип 
Секюрити” ЕООД отново е посочило 11 броя камери, като този брой технически средства 
/11 видеокамери/ е изобразен и на схемата, изготвена за същия обект.

Същевременно, в т.9 от Плана за охрана, изготвен за обект № 31, участникът е 
предвидил за същия обект изграждане на 16 броя камери за видеонаблюдение.

Предвид горното, комисията счита, че направените от участника предложения за 
брой камери взаимно си противоречат. На практика „Вип Секюрити” ЕООД е направило 
две взаимно изключващи се предложения за брой технически средства за обект № 31. 
Съгласно чл.55, ал.1 от ЗОП, както и съгл. т.2, от раздел II на „Условията за участие” всеки 
участник има право да представи само една оферта.

С оглед констатираното несъответствие, комисията не може да направи категоричен 
извод относно конкретното техническо предложение за обект № 31, защото в различни 
документи, представляващи част от техническата оферта на участника, „ВИП 
СЕКЮРИТИ” ЕООД е направило две напълно различни предложения за брой камери за 
видеонаблюдение за обект № 31.

С оглед горното, комисията приема, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 31 не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, 
съдържащи се в Приложение 1.1 „Спецификация на обектите на „БДЖ-Товарни превози” 
ЕООД, подлежащи на физическа охрна и охрана с технически средства”.

32. Обект № 32 „Локомотивен район Бургас”
В техническото си предложение за обект № 32 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

32.1.План за охрана на обект № 32, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.
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Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от единадесет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 2 денонощни и 1 нощен пост, от понеделник 
до неделя: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 
8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети , , 3 броя. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство , което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  3 
бр., белезници -3  бр., фенер -  3 бр., радиостанции -  3 бр. мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-3  брой. Съгласно т.7 ог Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния 
режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника 
за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите 
задължения на охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им 
функции, както и специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил 
план за действие на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени 
положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното 
овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на 
обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно 
устройство по телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено 
увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за 
терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, 
задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в 
обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на 
територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, земетресение, 
наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. 
Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в 
т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно 
неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана е в съответствие с Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. 
Границите, посочени в т.2 „Граници на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от 
плана за охрана на обекта са съобразени с изискванията на Възложителя.

32.2.Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта.

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка
с чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./.
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Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

32.3.Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 9 броя (8 броя камери за 
видеонаблюдение и 1 брой СОТ система). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № I.]. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 32 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя

33. Обект № 33 „Екипировъчен пункт Карнобат”
В техническото си предложение за обект № 33 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

33.1.План за охрана на обект № 33, съдържащ: ]. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от седем охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен и 1 нощен пост, от понеделник 
до неделя: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 
8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети , 2 броя. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство , което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка - 2  
бр., белезници -2  бр., фенер -  2 бр., радиостанции -  2 бр. мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-2  брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния 
режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника 
за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите 
задължения на охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им 
функции, както и специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил 
план за действие на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени 
положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното 
овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на 
обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно 
устройство по телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено 
увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за 
терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, 
задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в 
обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на 
територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, земетресение, 
наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации.
Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в 
Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във ^
връзка с чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./.



т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно 
неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на обекта, посочени от участника в т.1 и т.2, 
раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

33.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение ,датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

33.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 4 броя (3 броя камери за 
видеонаблюдение и 1 брой СОТ система). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 33 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

34. Обект № 34 „Екипировъчен пункт Сливен”
В техническото си предложение за обект № 34 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

34.1.План за охрана на обект № 34, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от девет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 2 денонощни поста, от понеделник до 
неделя: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 
ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява със следното
въоръжение: пистолети --------г — , .... ........2 броя. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство , което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  2 
бр., белезници -2  бр., фенер -  2 бр., радиостанции -  2 бр. мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-2  брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с чл.22б, ал.З 54
от ЗОП /отм./.



режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника 
за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите 
задължения на охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им 
функции, както и специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил 
план за действие на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени 
положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното 
овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на 
обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно 
устройство по телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено 
увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за 
терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, 
задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в 
обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на 
територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, земетресение, 
наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. 
Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в 
т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно 
неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана е в съответствие с Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”.

• Границите, посочени в т.2 „Граници на обекта”, раздел I „Особености на охранявания 
обект” от плана за охрана на обекта са съобразени, но не са посочени съгласно Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените 
за охрана обекти”. Видно от представената от участника схема е, че същата отразява 
точните /действителните/ граници на обект №34, което потвърждава факта, че изготвеното 
от участника техническо предложение за същия обект съвпада с параметрите, зададени от 
Възложителя.

34.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

34.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 5 броя (4 броя камери за 
видеонаблюдение и 1 брой СОТ система). Предложеният брой технически средства отговаря на
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минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 34 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

35. Обект № 35 „Екипировъчен пункт Ямбол”
В техническото си предложение за обект № 35 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

35.1.План за охрана на обект № 35, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от пет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен пост, от понеделник до неделя: 
с работно време: дневна смяна ~ от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. 
Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел II. „Организация на охраната“ от 
плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на охраната осигурява: непрекъснат 
мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на СОТ и видеонаблюдение)“, но 
участникът не е предвидил в т.9.1 изграждане на система за видеонаблюдение. Охраната ще се 
осъществява със следното въоръжение: пистолети . ,1 брой. Контролът върху
обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство j , което включва
паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на 
обекта са: палка -  1 бр., белезници -1 бр., фенер -  1 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-1 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в 
т.7.1, като средство за комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е 
уточнен техния брой. Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се 
осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния 
режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на 
охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и 
специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие 
на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, 
посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. 
Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, 
масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по 
телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на 
имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, 
извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице 
в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на 
протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение,

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с сс
чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./.



които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, извършване на обходи на обекта по определен маршрут и други 
дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и граници на охрана са в съответствие с Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените 
за охрана обекти”.

35.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, датчиците на 
СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

35.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 1 брой СОТ система. 
Предложеният брой технически средства отговаря на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя”.

Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1. 1. „Спецификация на 
Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се осъществява с камери за 
видеонаблюдение. Участникът не е предложил камери за видеонаблюдение на обекта.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 35 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

36. Обект № 36 „Снабдителна база Русе”
В техническото си предложение за обект № 36 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

36.1.План за охрана на обект № 36, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от пет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен пост, от понеделник до неделя: 
с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. 
Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети , 1 брой. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство , което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  1 
бр., белезници -1 бр., фенер -  1 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство -1 брой.
Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат 
Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с 
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телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в т.7.1, като средство за 
комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е уточнен техния брой. 
Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване 
на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от 
Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се 
спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на 
служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при 
възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен 
брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е 
предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, 
пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на 
взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, 
кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, извършен 
терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, 
откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести 
или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана е в съответствие с Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”.

• Границите, посочени в т.2 „Граници на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания 
обект” от плана за охрана на обекта са съобразени, но не са посочени съгласно Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените 
за охрана обекти”. Видно от представената от участника схема е, че същата отразява 
точните /действителните/ граници на обект №36, което потвърждава факта, че изготвеното 
от участника техническо предложение за същия обект съвпада с параметрите, зададени от 
Възложителя.

36.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

36.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 13 броя (8 броя камери за 
видеонаблюдение и 5 броя СОТ системи). Предложеният брой технически средства отговаря на
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минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 36 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

37. Обект № 37 „Екипировъчен пункт-Плевен”
В техническото си предложение за обект № 37 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

37.1.План за охрана на обект № 37, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от седем охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен и 1 нощен пост, от понеделник 
до неделя: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 
8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети , 2 броя. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство , което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  2 
бр., белезници -2  бр., фенер -  2 бр., радиостанции -  2 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-1 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния 
режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника 
за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите 
задължения на охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им 
функции, както и специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил 
план за действие на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени 
положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното 
овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на 
обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно 
устройство по телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено 
увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за 
терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, 
задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в 
обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на 
територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, земетресение, 
наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. 
Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в 
т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно 
неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно-
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пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Комисията установи, че предметът на охрана и границите на обекта, посочени в т. 1 и т.2, 
раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

37.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

37.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 10 броя (6 броя камери за 
видеонаблюдение и 4 броя СОТ системи). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 37 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

38. Обект № 38 „Екипировъчен пункт - Каспичан и ВРУ (работилница)”
В техническото си предложение за обект № 38 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

38.1.План за охрана на обект № 38, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от четири охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 нощен пост в работни дни и 1 денонощен 
пост в почивни и празнични дни, от понеделник до неделя: с работно време: дневна смяна -  от 
8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на 
зоната си на отговорност по обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен 
график. Охраната ще се осъществява със следното въоръжение: пистолети ,
1 брой. Контролът върху обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство 

, което включва паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и 
техническите средства на обекта са: палка -  1 бр., белезници -1 бр., фенер -  1 бр., мобилен 
телефон -  1 бр. и устройство , -1 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за
комуникация между охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Въпреки че 
радиостанциите са посочени в т.7.1, като средство за комуникация, такива не са предвидени в т.6 
-  помощни средства, нито е уточнен техния брой. Участникът предвижда пропусквателния 
режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника 
за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите 
задължения на охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им 
функции, както и специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил
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план за действие на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени 
положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното 
овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на 
обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно 
устройство по телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено 
увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за 
терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, 
задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в 
обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на 
територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, земетресение, 
наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. 
Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в 
т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно 
неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Комисията установи, че предметът на охрана и границите на обекта, посочени в т. I и т.2, 
раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

38.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

38.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 6 броя (4 броя камери за 
видеонаблюдение и 2 броя СОТ системи). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.3. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 38 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

39. Обект № 39 „Склад за ВВЗ гара Долапи”
В техническото си предложение за обект № 39 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

39.1.План за охрана на обект № 39, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.
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Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от четири охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен пост, от понеделник до неделя: 
с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. 
Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел II. „Организация на охраната“ от 
плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на охраната осигурява: непрекъснат 
мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на СОТ и видеонаблюдение)“, но 
участникът не е предвидил в т.9.1 изграждане на система за видеонаблюдение. Охраната ще се 
осъществява със следното въоръжение: пистолети ‘ " “ ~ '" ,  1 брой. Контролът върху
обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство , което включва
паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на 
обекта са: палка -  1 бр., белезници -1 бр., фенер -  1 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство 
, -1 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в 
т.7.1, като средство за комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е 
уточнен техния брой. Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се 
осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния 
режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на 
охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и 
специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие 
на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, 
посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. 
Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, 
масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по 
телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на 
имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, 
извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице 
в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на 
протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на конгролно- 
пропусквателен режим, извършване на обходи на обекта по определен маршрут и други 
дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Комисията установи, че предметът на охрана и границите на обекта, посочени в т.1 и т.2, 
раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка
с чл.226, ал.З от ЗОП /отм./.



Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

39.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, датчиците на 
СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

39.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 2 броя СОТ системи. 
Предложеният брой технически средства отговаря на минималните изисквания на Възложителя, 
посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя”.

Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се осъществява с камери за 
видеонаблюдение. Участникът не е предложил камери за видеонаблюдение на обекта.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 39 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

40. Обект № 40 „Локомотивно депо Русе”
В техническото си предложение за обект № 40 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

40.1.План за охрана на обект № 40, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от седем охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен и 1 нощен пост, от понеделник 
до неделя: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 
8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети , , 2 броя. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство ‘ ' ~ ’ , което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка - 2  
бр., белезници -2  бр., фенер -  2 бр., радиостанции - 2 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-1 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния 
режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника 
за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите 
задължения на охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им 
функции, както и специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил 
план за действие на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени 
положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното 
овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на 
обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно 
устройство по телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено 
увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за 
терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта.
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задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в 
обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на 
територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, земетресение, 
наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. 
Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в 
т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно 
неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана е в съответствие с Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”.

• Границите, посочени в т.2 „Граници на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания 
обект” от плана за охрана на обекта не са съобразени съгласно Приложение 1,4 към 
документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, а именно участникът не е посочил граница от страна северозапад „ограда, 
граничи с неизползваем коловоз”. Видно обаче, от представената от участника схема е, че 
същата отразява точните /действителните/ граници на обект №40, което потвърждава 
факта, че изготвеното от участника техническо предложение за същия обект съвпада с 
параметрите, зададени от Възложителя.

40.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

40.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 11 броя (8 броя камери за 
видеонаблюдение и 3 броя СОТ системи). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 40 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

41. Обект № 41 ..Екипировъчен п у н к т  - Г.Оняховица разпределителна”
В техническото си предложение за обект № 41 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

41.1.План за охрана на обект № 41, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от трима охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в I нощен пост /в работни дни/ и 1 денонощен
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/в почивни и празнични дни/, от понеделник до неделя: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 
ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната 
си на отговорност по обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. 
В раздел II. „Организация на охраната“ от плана на обекта е отбелязано, че „Посочената 
организация на охраната осигурява: непрекъснат мониторинг на обекта (следене състоянието по 
информация на СОТ и видеонаблюдение)“, но участникът не е предвидил в т.8.1 и т.9.1 
изграждане на СОТ и система за видеонаблюдение. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети , 1 брой. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство , което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  1 
бр., белезници -  1 бр„ фенер -  1 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство -1 брой.
Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат 
телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в т.7.1, като средство за 
комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е уточнен техния брой. 
Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване 
на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от 
Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се 
спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на 
служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при 
възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен 
брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е 
предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, 
пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на 
взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, 
кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, извършен 
терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, 
откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести 
или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

• В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана е в съответствие с Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”.
Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка е 65

чл.226, ал.З от ЗОП /отм./.



• Границите, посочени в т.2 „Граници на обекта”, раздел I „Особености на охранявания 
обект” от плана за охрана на обекта не са съобразени съгласно Приложение 1.4 към 
документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, а именно: участникът е посочил граница от страна юг „път”, а зададената от 
Възложителя граница е „няма ограда, граничи с ж.п. линия Г. Оряховица-Дъбово”. Видно обаче, 
от представената от участника схема е, че същата отразява точните /действителните/ 
граници на обект №41, което потвърждава факта, че изготвеното от участника техническо 
предложение за същия обект съвпада с параметрите, зададени от Възложителя.

41.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение и контролните 
точки на системата „БОДРОСТ“.

41.3. Брой технически средства за охрана -  Участникът не е предложил технически средства 
за охрана на обект № 41. Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. 
„Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се 
осъществява с технически средства.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 41 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

42. Обект № 42 Локомотивен район Димитровград
В техническото си предложение за обект № 42 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

42.1.План за охрана на обект № 42, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от седем охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен и 1 нощен пост, от понеделник 
до неделя: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 
8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети _ " 2  броя. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство i което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  2 
бр., белезници -2  бр., фенер -  2 бр., радиостанции - 2 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-2  броя. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния 
режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника 
за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите 
задължения на охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им 
функции, както и специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил 
план за действие на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени 
положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното 
овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на 
обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка 6 6
с чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./.



устройство по телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено 
увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за 
терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, 
задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в 
обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на 
територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, земетресение, 
наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. 
Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в 
г.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно 
неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Комисията констатира, че предметът на охрана и границите на обекта, посочени в т.1 и 
т.2, раздел i „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

42.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

42.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 15 броя (12 броя камери за 
видеонаблюдение и 3 броя СОТ системи). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 42 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

43. Обект № 43 Сервизна работилница - Локомотивен район Димитровград
В техническото си предложение за обект № 43 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

43.1.План за охрана на обект № 43, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия па 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от четири охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен пост, от понеделник до неделя: 
с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. 
Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява със следното
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въоръжение: пистолети , , 1  брой. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство , което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  2 
бр., белезници -2  бр., фенер -  2 бр., радиостанции - 2 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-2  броя. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в 
т.7.1, като средство за комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е 
уточнен техния брой. Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се 
осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния 
режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на 
охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и 
специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие 
на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, 
посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. 
Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, 
масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по 
телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на 
имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, 
извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице 
в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на 
протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т .21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Комисията констатира, че предметът на охрана и границите на обекта, посочени в т.1 и 
т.2, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

43.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

43.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 5 броя (4 броя камери за
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видеонаблюдение и 1 брой СОТ система). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 43 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

44. Обект № 44 „Склад ВВЗ Скобелево - Локомотивен район Димитровград”
В техническото си предложение за обект № 44 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

44.1.План за охрана на обект № 44, съдържащ: I. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от четири охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен пост, от понеделник до неделя: 
с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. 
Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел II. „Организация на охраната” от 
плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на охраната осигурява: непрекъснат 
мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на СОТ и видеонаблюдение)”, но 
участникът не е предвидил в т.9.1 изграждане на система за видеонаблюдение. Охраната ще се 
осъществява със следното въоръжение: пистолети . , 1 брой. Контролът върху
обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство . което включва
паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на 
обекта са: палка -  1 бр., белезници -1 бр., фенер -  1 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-1 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в 
т.7.1, като средство за комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е 
уточнен техния брой. Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се 
осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния 
режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на 
охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и 
специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие 
на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, 
посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. 
Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, 
масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по 
телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на 
имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, 
извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице 
в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на 
протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20,3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение,
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които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, извършване на обходи на обекта по определен маршрут и други 
дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на охрана са в съответствие с Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените 
за охрана обекти”.

44.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, датчиците на 
СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

44.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е 1 брой СОТ система. 
Предложеният брой технически средства отговаря на минималните изисквания на Възложителя, 
посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя”.

Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се осъществява с камери за 
видеонаблюдение. Участникът не е предложил камери за видеонаблюдение на обекта.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 44 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

45. Обект № 45 „База Калояновец - Локомотивен район Стара Загора”
В техническото си предложение за обект № 45 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

45.1.План за охрана на обект № 45, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от пет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен пост, от понеделник до неделя: 
с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. 
Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява със следното
въоръжение: пистолети ......_г _, . '  1 брой. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство , което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  1
бр., белезници -1 бр., фенер -  1 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство ----------  -1 брой.
Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат 
телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в т.7.1, като средство за

Информацията е заличена
чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./.
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комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е уточнен техния брой. 
Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване 
на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от 
Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се 
спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на 
служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при 
възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен 
брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е 
предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, 
пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на 
взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, 
кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, извършен 
терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, 
откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести 
или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Комисията констатира, че предметът на охрана и границите на обекта, посочени в т.1 и 
т.2, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

45.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

45.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 11 броя (8 броя камери за 
видеонаблюдение и 3 бр. СОТ системи). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 45 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.
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46. Обект № 46 „Склад ВВЗ Николаево - Локомотивен район Стара Загора”
В техническото си предложение за обект № 46 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

46.1.План за охрана на обект № 46, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от четири охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен пост, от понеделник до неделя: 
с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. 
Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел II. „Организация на охраната“ от 
плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на охраната осигурява: непрекъснат 
мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на СОТ и видеонаблюдение)“, но 
участникът не е предвидил в т.9.1 изграждане на система за видеонаблюдение. Охраната ще се 
осъществява със следното въоръжение: пистолети » 1 брой. Контролът върху
обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство което включва
паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на 
обекта са: палка -  1 бр., белезници - I  бр., фенер -  1 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство
___  -1 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в 
т.7.1, като средство за комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е 
уточнен техния брой. Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се 
осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния 
режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на 
охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и 
специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие 
на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, 
посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. 
Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, 
масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по 
телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на 
имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, 
извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице 
в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на 
протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно-

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка е
чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./.
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пропусквателен режим, извършване на обходи на обекта по определен маршрут и други 
дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.1 „Описание на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана и границите на охрана са в съответствие с Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените 
за охрана обекти”.

46.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, датчиците на 
СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

46.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 1 брой СОТ система. 
Предложеният брой технически средства отговаря на минималните изисквания на Възложителя, 
посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя”.

Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се осъществява с камери за 
видеонаблюдение. Участникът не е предложил камери за видеонаблюдение на обекта.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 46 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

47. Обект № 47 „Локомотивно депо Стара Загора”
В техническото си предложение за обект № 47 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

47.1.План за охрана на обект № 47, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от девет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 2 денонощни поста, от понеделник до 
неделя: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 
ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети , 2 броя. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство с, което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  2 
бр., белезници -2  бр„ фенер -  2 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство -2  броя.
Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат 
телефони и радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се 
осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния 
режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на 
охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и 
специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие 
на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения,

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с
чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./.
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посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. 
Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, 
масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по 
телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на 
имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, 
извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице 
в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на 
протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Комисията констатира, че предметът на охрана и границите на обекта, посочени в т.1 и 
т.2, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

47.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

47.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 14 броя (8 броя камери за 
видеонаблюдение и 6 броя СОТ системи). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 47 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

48. Обект № 48 Екипировъчен пункт Тулово
В техническото си предложение за обект № 48 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

48.1.План за охрана на обект № 48, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от пет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен пост, от понеделник до неделя:
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с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. 
Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност но обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети 1 брой. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство , което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  1 
бр., белезници -1 бр., фенер -  1 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство -1 брой.
Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат 
телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в т.7.1, като средство за 
комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е уточнен техния брой. 
Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване 
на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от 
Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се 
спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на 
служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при 
възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен 
брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е 
предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, 
пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на 
взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, 
кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, извършен 
терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, 
откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести 
или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т .21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

В т.] „Описание на обекта’’, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за 
охрана на обекта, предметът на охрана е в съответствие с Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”.

• Границите, посочени в т.2 „Граници на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания 
обект” от плана за охрана на обекта не са съобразени съгласно Приложение 1.4 към 
документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, а именно: участникът не е уточнил границата от страна север „от стрелка 164“.”.

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с 7 5

чл.226, ал.З от ЗОП /отм./.



Видно обаче, от представената от участника схема е, че същата отразява точните 
/действителните/ граници на обект № 48, което потвърждава факла, че изготвеното от 
участника техническо предложение за същия обект съвпада с параметрите, зададени от 
Възложителя.

48.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

48.3. Брои технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 3 броя (2 броя камери за 
видеонаблюдение и 1 брой СОТ система). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 48 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

49. Обект № 49 „Склад ВВМ Хан Аспарух - Локомотивен район Стара Загора”
В техническото си предложение за обект № 49 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

49.1.План за охрана на обект № 49, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от четири охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен пост, от понеделник до неделя: 
с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. 
Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел II. „Организация на охраната“ от 
плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на охраната осигурява: непрекъснат 
мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на СОТ и видеонаблюдение)“, но 
участникът не е предвидил в т.9.1 изграждане на система за видеонаблюдение. Охраната ще се 
осъществява със следното въоръжение: пистолети „ , , I брой. Контролът върху
обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство , което включва
паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на 
обекта са: палка -  1 бр., белезници -1 бр., фенер -  I бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство 
1 . Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в 
т.7.1, като средство за комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е 
уточнен техния брой. Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се 
осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния 
режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на 
охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и 
специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие 
на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, 
посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване.

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с
чл.226, ал.З от ЗОП /отм./.
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Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, 
масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по 
телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на 
имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, 
извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице 
в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на 
протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, извършване на обходи на обекта по определен маршрут и други 
дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Комисията констатира, че в т.1 „Описание на обекта”, раздел I „Особености на 
охранявания обект” от плана за охрана на обекта, предметът на охрана и границите на охрана са 
в съответствие с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”.

49.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, датчиците на 
СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

49.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 1 брой СОТ система. 
Предложеният брой технически средства отговаря на минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя”.

Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се осъществява с камери за 
видеонаблюдение. Участникът не е предложил камери за видеонаблюдение на обекта.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 49 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя

50. Обект № 50 „Помпени станции р. Марица - Локомотивен район Димитровград”
В техническото си предложение за обект № 50 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

50.1.План за охрана на обект № 50, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната: 7. важни телефонни номера.
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Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от трима охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в ! нощен пост в работни дни и 1 денонощен 
пост в празнични и почивни дни, от понеделник до неделя: с работно време: дневна смяна -  от 
8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на 
зоната си на отговорност по обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен 
график. В раздел II. „Организация на охраната“ от плана на обекта е отбелязано, че „Посочената 
организация на охраната осигурява: непрекъснат мониторинг на обекта (следене състоянието по 
информация на СОТ и видеонаблюдение)“, но участникът не е предвидил в т.8.1 и т.9.1 
изграждане на СОТ и система за видеонаблюдение. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети ! брой. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство , което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  I 
бр., белезници -  I бр., фенер -  1 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство -  1 брой.
Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат 
телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в т.7.1, като средство за 
комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е уточнен техния брой. 
Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване 
на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от 
Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се 
спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на 
служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при 
възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен 
брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е 
предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, 
пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на 
взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, 
кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, извършен 
терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, 
откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести 
или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекга 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, извършване на обходи на обекта по определен маршрут и други 
дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 ог ЗОП /отм./
ал.З от ЗОП /отм./. във връзка с чл 226, 78



Комисията установи, че предметът на охрана и границите на обекта, посочени в т. 1 и т.2, 
раздел I „Особености на охранявания обект’’ от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

50.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение и контролните 
точки на системата „БОДРОСТ“.

50.3. Брой технически средства за охрана -  Участникът не е предложил технически средства 
за охрана на обект № 50. Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. 
„Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се 
осъществява с технически средства.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 50 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

51. Обект № 51 „Склад ВВЗ Момчилград - Локомотивен район Димитровград”
В техническото си предложение за обект № 51 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

51.1.План за охрана на обект № 51, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от четири охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен пост, от понеделник до неделя: 
с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. 
Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел II. „Организация иа охраната“ от 
плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на охраната осигурява: непрекъснат 
мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на СОТ и видеонаблюдение)“, но 
участникът не е предвидил в т.8.1 и т.9.1 изграждане на СОТ и система за видеонаблюдение. 
Охраната ще се осъществява със следното въоръжение: пистолети , 1 брой.
Контролът върху обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство

, което включва паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и 
техническите средства на обекта са: палка -  I бр., белезници -  1 бр., фенер -  1 бр., мобилен 
телефон -  1 бр. и устройство -  1 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за
комуникация между охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Въпреки че 
радиостанциите са посочени в т.7.1, като средство за комуникация, такива не са предвидени в т.6 
-  помощни средства, нито е уточнен техния брой. Участникът предвижда пропусквателния 
режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника 
за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите 
задължения на охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им 
функции, както и специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил 
план за действие на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени 
положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното

Информацията е заличена на основание
чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с 79

чл.226, ал.З от ЗОП /отм./.



овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на 
обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно 
устройство по телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено 
увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за 
терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, 
задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в 
обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на 
територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, земетресение, 
наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. 
Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в 
т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно 
неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, извършване на обходи на обекта по определен маршрут и други 
дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Комисията установи следното:
• В т.1 „Описание на обекта”, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за 

охрана на обекта, участникът не е посочил нафтоколонка между 5-ти и 6- ти коловоз, съгласно 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

• Границите на обекта от страна изток, запад и юг, посочени в т.2 „Граници на обекта”, 
раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта не са съобразени с 
определените от Възложителя изисквания, а именно: участникът е отразил в плана на обекта за 
охрана, че границата от изток е „земеделски земи”, от запад -  коловози и от юг -  депо за 
измиване на вагони, а не посочените в Приложение 1.4 към документацията за участие граници: 
от изток - 7-ми коловоз на гара Момчилград, от запад - незастроена площ и от юг-паянтови 
селкостопански постройки. ”. Видно обаче, от представената от участника схема е, че същата 
отразява точните /действителните/ граници на обект №51 което потвърждава факта, че 
изготвеното от участника техническо предложение за същия обект съвпада с параметрите, 
зададени от Възложителя.

51.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение и контролните 
точки на системата „БОДРОСТ“.

51.3. Брой технически средства за охрана -  Участникът не е предложил технически средства 
за охрана на обект № 51. Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. 
„Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се 
осъществява с технически средства.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 51 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.
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52. Обект JVs 52 „Локомотивно депо Дупница”
В техническото си предложение за обект № 52 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

52.1.План за охрана на обект № 52, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от девет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 2 денонощни поста, от понеделник до 
неделя: с работно време: дневна смяна - от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 
ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети , 2 броя. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство j ч, което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  2 
бр., белезници -2  бр., фенер -  2 бр., радиостанции - 2 бр., мобилен телефон -  1 бр. и устройство 

-1 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между 
охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Участникът предвижда пропусквателния 
режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника 
за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите 
задължения на охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им 
функции, както и специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил 
план за действие на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени 
положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното 
овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на 
обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно 
устройство по телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено 
увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за 
терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, 
задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в 
обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на 
територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, земетресение, 
наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. 
Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в 
т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно 
неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с
чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./. 81



• Комисията констатира, че предметът на охрана, посочен в т. I раздел 1 „Особености на 
охранявания обект” от плана за охрана на обекта, е съобразен с Приложение 1.4 към 
документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”. Границите на обекта са описани по начин, различен от определения от 
Възложителя. Видно обаче, от представената от участника схема е, че същата отразява 
точните /действителните/ граници на обект №52, което потвърждава факта, че изготвеното 
от участника техническо предложение за същия обект съвпада с параметрите, зададени от 
Възложителя.

52.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

52.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 13 броя (11 броя камери за 
видеонаблюдение и 2 броя СОТ системи). Предложеният брой технически средства отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 52 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

53. Обект № 53 „Екипировъчен пункт Перник”
В техническото си предложение за обект № 53 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

53.1.План за охрана на обект № 53, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от трима охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 нощен пост в работни дни и 1 денонощен 
пост в празнични и почивни дни, от понеделник до неделя: с работно време: дневна смяна -  от 
8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на 
зоната си на отговорност по обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен 
график. В раздел II. „Организация на охраната“ от плана на обекта е отбелязано, че „Посочената 
организация на охраната осигурява: непрекъснат мониторинг на обекта (следене състоянието по 
информация на СОТ“, но участникът не е предвидил в т.8.1 изграждане на СОТ система. 
Охраната ще се осъществява със следното въоръжение: пистолети , 1 брой.
Контролът върху обходите ще се осъществява дистанционно посредством устройство

. което включва паник бутон, GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и 
техническите средства на обекта са: палка -  1 бр., белезници -1 бр., фенер -  I бр., мобилен 
телефон — 1 бр. и устройство , -1 брой. Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за
комуникация между охранителите ще бъдат телефони и радиостанции. Въпреки че 
радиостанциите са посочени в т.7 .1, като средство за комуникация, такива не са предвидени в т.6 
-  помощни средства, ниго е уточнен техния брой. Участникът предвижда пропусквателния 
режим на обекта да се осъществява при строго спазване на изискванията, заложени в Правилника 
за пропусквателния режим в обекта, утвърден от Възложителя. Участникът е посочил общите 
задължения на охранителите, които следва да се спазват при изпълнение на трудовите им
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функции, както и специфичните задължения на служителите по охрана. Участникът е разработил 
план за действие на охранителните при възникване на различни кризисни ситуации и бедствени 
положения, посочил е изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното 
овладяване. Предвидил е предприемането на конкретни действия при: нарушаване на 
обществения ред, масови безредици, пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно 
устройство по телефон, откриване на взривно устройство или съмнения за такова, умишлено 
увреждане на имущество в обекта, кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за 
терористичен акт, извършен терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, 
задържане на лице в обекта, откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в 
обекта, организиране на протести или стачки в обекта, при ранени или пострадали на 
територията на обекта, съмнително паркирани моторни превозни средства, земетресение, 
наводнение, аварии от различен вид, радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. 
Комисията констатира, че в т.20.3 са посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в 
т.21.3 - при въоръжено нападение, които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно 
неотносими към охраната на обекта на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Комисията констатира, че предметът на охрана и границите на обекта, посочени в т.1 и 
т.2, раздел I „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

53.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

53.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 4 броя камери за 
видеонаблюдение. Предложеният брой технически средства отговаря на минималните 
изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя”.

Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се осъществява със СОТ 
система. Участникът не е предложил СОТ система.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 53 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

54. Обект № 54 „Екипировъчен пункт Кулата”
В техническото си предложение за обект № 54 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:
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54.1.План за охрана на обект № 54, съдържащ: I. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от пет охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 денонощен пост, от понеделник до неделя: 
с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. 
Охранителите ще извършват обход на зоната си на отговорност по обозначен на схемата 
маршрут, съгласно предварително изготвен график. В раздел II. „Организация на охраната“ от 
плана на обекта е отбелязано, че „Посочената организация на охраната осигурява: непрекъснат 
мониторинг на обекта (следене състоянието по информация на СОТ“, но участникът не е 
предвидил в т.8.1 изграждане на СОТ система. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети „ . , 1  брой. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство , което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  1 
бр., белезници -1 бр., фенер -  1 бр., мобилен телефон -  I бр. и устройство -1 брой.
Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат 
телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в т.7.1, като средство за 
комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е уточнен техния брой. 
Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване 
на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от 
Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се 
спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на 
служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при 
възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен 
брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е 
предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, 
пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на 
взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, 
кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, извършен 
терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, 
откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести 
или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, мониторинг на системата за видеонаблюдение, извършване на обходи на 
обекта по определен маршрут и други дейности, посочени в предложението.

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във връзка с
чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./. 84



Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Комисията констатира, че предметът на охрана и границите на обекта, посочени в т.1 и 
т.2, раздел 1 „Особености на охранявания обект” от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

54.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ".

54.3. Брой технически средства за охрана -  броят на техническите средства, посочени на 
схемата, плана и в изготвената от участника Спецификация, е броя е 2 броя камери за 
видеонаблюдение. Предложеният брой технически средства отговаря на минималните 
изисквания на Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя”.

Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се осъществява със СОТ 
система. Участникът не е предложил СОТ система.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 54 отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

55. Обект № 55 „Екипировъчен пункт Брусарци”
В техническото си предложение за обект № 55 „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД е представило:

55.1.План за охрана на обект № 55, съдържащ: 1. особености на охранявания обект; 2. 
организация на охраната; 3. пропускателен режим; 4. задължения за охраната; 5. действия на 
охраната при извънредни обстоятелства; 6. контрол по охраната; 7. важни телефонни номера.

Участникът е заложил в плана, че охраната ще се осъществява от трима охранители, 
представляващи охранителна група, организирана в 1 нощен в работни дни и 1 денонощен пост в 
празнични и почивни дни, от понеделник до неделя: с работно време: дневна смяна -  от 8:00 ч. 
до 20:00 ч. и нощна смяна -  от 20:00 ч. до 8:00 ч. Охранителите ще извършват обход на зоната си 
на отговорност по обозначен на схемата маршрут, съгласно предварително изготвен график. В 
раздел II. „Организация на охраната“ от плана на обекта е отбелязано, че „Посочената 
организация на охраната осигурява: непрекъснат мониторинг на обекта (следене състоянието по 
информация на СОТ и видеонаблюдение)“, но участникът не е предвидил в т.8.1 и т.9.1 
изграждане на СОТ и система за видеонаблюдение. Охраната ще се осъществява със следното 
въоръжение: пистолети , 1 брой. Контролът върху обходите ще се
осъществява дистанционно посредством устройство ;, което включва паник бутон,
GPRS комуникатор и GPS приемник. Помощните и техническите средства на обекта са: палка -  1
бр., белезници -  1 бр., фенер..1 бр., мобилен телефон -  I бр. и устройство i -  1 брой.
Съгласно т.7 от Плана за охрана средствата за комуникация между охранителите ще бъдат 
телефони и радиостанции. Въпреки че радиостанциите са посочени в т.7.1, като средство за 
комуникация, такива не са предвидени в т.6 -  помощни средства, нито е уточнен техния брой. 
Участникът предвижда пропусквателния режим на обекта да се осъществява при строго спазване 
на изискванията, заложени в Правилника за пропусквателния режим в обекта, утвърден от

ос
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Възложителя. Участникът е посочил общите задължения на охранителите, които следва да се 
спазват при изпълнение на трудовите им функции, както и специфичните задължения на 
служителите по охрана. Участникът е разработил план за действие на охранителните при 
възникване на различни кризисни ситуации и бедствени положения, посочил е изчерпателен 
брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. Предвидил е 
предприемането на конкретни действия при: нарушаване на обществения ред, масови безредици, 
пожар, въоръжено нападение, сигнал за поставено взривно устройство по телефон, откриване на 
взривно устройство или съмнения за такова, умишлено увреждане на имущество в обекта, 
кражба или взлом в обекта, получаване на съобщение за терористичен акт, извършен 
терористичен акт, нападение над служител или гражданин в обекта, задържане на лице в обекта, 
откриване на съмнителен багаж, наличие на съмнителни лица в обекта, организиране на протести 
или стачки в обекта, при ранени или пострадали на територията на обекта, съмнително 
паркирани моторни превозни средства, земетресение, наводнение, аварии от различен вид, 
радиационно замърсяване и др. кризисни ситуации. Комисията констатира, че в т.20.3 са 
посочени тактическите действия на охраната при пожар, а в т.21.3 - при въоръжено нападение, 
които обаче се отнасят за охрана на посолство и са напълно неотносими към охраната на обекта 
на Възложителя.

Предвиден е ред за упражняване на контрол на охранителната служба в обекта. 
Представено е снимково изображение на униформеното облекло, на охранителите, които са 
служители на участника. Охранителният процес включва осъществяване на контролно- 
пропусквателен режим, извършване на обходи на обекта по определен маршрут и други 
дейности, посочени в предложението.

Участникът е представил описание на обекта, съдържащо елементи на обекта на охрана, 
посочил е границите на обекта, както и уязвимите места за проникване в обекта.

Комисията установи, че предметът на охрана и границите на обекта, посочени в т. 1 и т.2, 
раздел 1 „Особености на охранявания обект’ от плана за охрана на обекта, са съобразени с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана 
на предложените за охрана обекти”.

55.2. Схематично изображение на обекта. Изготвената от участника схема е базирана на 
google maps. Схемата е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и граници на обекта. 
Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. Добавена е легенда на 
обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута на движение и контролните 
точки на системата „БОДРОСТ“.

55.3. Брой технически средства за охрана -  Участникът не е предложил технически средства 
за охрана на обект № 55. Съгласно минималните изисквания, посочени в Приложение № 1.1. 
„Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да се 
осъществява с технически средства.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на 
участника за охрана на обект № 55 отговоря на предварително обявените условия на 
Възложителя.

Освен изложеното по-горе, комисията констатира следното:
В представената от участника Оферта, изготвена по Образец /Приложение 18 от  

документацията за участие/ "Вип Секюрити" ЕООД е заявило в т.2, че срокът за
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изграждане на технически средства за сигурност и инсталиране на системата за контрол на 
обхода на охранителите в обектите е до 60 календарни дни.

Същевременно в представената от участника "Концепция за охрана с технически 
средства" /в t.VI "Организация за дейностите по охрана с технически системи за 
сигурност"/, както и в изготвения примерен линеен график Вип Секюрити" ЕООД е 
оферирало друг срок - до 58 календарни дни, който е различен от срока, предложен от 
същия участник в представената от него Оферта /изготвена по образец - Приложение 18 от 
документацията за участие/

С оглед горното комисията счита, че в представените от участника документи, 
представляващи част от техническото му предложение за изпълнение на поръчката, 
съществуват фактически различия, т.е. налице са два варианта на предложения от 
участника срок за изграждаие/монтиране на технически средства за охрана - единият до 60 
дни, а другият - до 58 дни. По този начин е нарушена разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от ЗОП. 
смисълът на която е да се препятства възможността един участник да представи различни 
варианти на оферти за изпълнение на една и съща процедура.

Съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите, 
представляваща част от документацията за участие, срокът за изграждане на технически 
средства за охрана представлява подпоказател, който участва във формиране на оценката 
по показател 2 "Техническа оценка за охрана с технически средства". Възложителят е 
предвидил, че оценяването по подпоказател "Срок за изграждане на техническите средства 
за охрана" се извършва последния начин:

- 10 т. получава участник предложил обосновано най-кратък срок за изграждане;
- 5 т. получават всички участници, предложили срок за изграждане по-голям от най- 

краткия срок и по-малък от най-дългия срок за изграждане;
- 1 т. получава участник, предложил най-дълъг срок, но не по-голям от 60 

календарни дни.
Предвид обстоятелството, че оценяването по подпоказатели "Срок за изграждане 

на техническите средства за охрана" се осъществява при условията на съпоставяне на 
предложенията на участниците, комисията счита, че наличието на два варианта на 
предложения от "Вип Секюрити" ЕООД срок би поставило в невъзможност оценяването не 
само на неговата оферта, но и на офертата, подадена от другия участник в процедурата.

ИЗВОД:
В т.3.7., раздел I „Условия за участие в открита процедура по ЗОП и указания към 

участниците за подготовка на офертата” са посочени обстоятелствата, наличието на които 
води до отстраняване на участниците, а именно: „Когато Техническото предложение на 
участника не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание 
и неговите приложения и/или участникът не е представил за всеки един обект План за 
охрана и/или не е представил схема, която задължително трябва да е изготвена от 
участника”.

Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП /отм./, комисията за провеждането 
на процедурата предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, като 
съобразно § 1, т. 19а от ДР на ЗОП, предварително обявените условия са условията, 
съдържащи се в обявлението и в документацията за участие.

Видно е от констатациите, изложени в настоящия протокол, че:
- Техническите предложения на „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД за охрана с технически 

средства на обект № 23 „Общежитие „Никола Вапцаров“ и на обект № 31 „Ж.п.гара
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Илиянци” не отговарят на изискванията на възложителя, тъй като за същите обекти „Вип 
Секюрити” ЕООД е направило по две взаимно изключващи се предложения за брой 
технически средства. Съгласно т.2, от раздел II на „Условията за участие” всеки участник 
има право да представи само една оферта/техническо предложение. Поради наличието на 
две напълно различни и взаимно изключнащи се предложения за брой камери и брой СОТ 
системи, направени за обект № 23 и за обект № 31, съдържащи се в различни документи, 
представляващи неразделна част от техническата оферта на участника, комисията не може 
да направи категоричен извод относно конкретното техническо предложение за обект № 23 
и за обект № 31.

- Представената от участника схема на обект № 21 е изцяло неточна, тъй като е 
налице пълно несъответствие между територията, отразена на схемата и действителните 
границите на обекта на възложителя. Представеното от участника схематично изображение 
обхваща територия, която е различна от реалния териториален обхват на обекта на 
възложителя. Предвид горното, техническото предложение за този обект се явява напълно 
неотносимо и в останалата си част, т.е. в частта, касаеща изготвения от участника план за 
охрана на обекта. В този смисъл, техническото предложение за обект № 21 не кореспондира 
с нуждите и изискванията на възложителя, защото не съответства на териториалните 
параметри, определени в документацията за участие.

- Представената от участника схемата на обект № 22, е неточна /непълна/, тъй като 
не обхваща цялата територия, посочена от възложителя, като предмет на охрана, а само 
част от нея. Поради констатираното несъответствие, техническото предложение на 
участника за този обект се явява неточно /непълно/ и в останалата си част, т.е. в частта, 
касаеща изготвения от участника план за охрана на обекта, тъй като не покрива в пълен 
мащаб територията, определена от възложителя за този обект. В този смисъл, техническото 
предложение за обект № 22 не кореспондира с нуждите и изискванията на възложителя, 
защото не съответства на териториалните параметри, определени в документацията за 
участие.

- Техническото предложение на участника за обект № 20 не отговоря на 
предварително обявените условия на възложителя поради несъответствието на 
териториалния обхват на обекта, отразен в представената от участника схема на обект № 
20, а именно: в посока север границите на обекта са разширени, като включват и сграда, 
която не е собственост на възложителя, въпреки изричното ограничение, съдържащо се в 
документацията за участие / Приложение 1.4/, че в посока север границата е „до приемно 
здание на жп гара Сливен”.

- В представените от участника документи, представляващи част от техническото му 
предложение за изпълнение на поръчката, се съдържат два варианта на предложения от 
участника срок за изграждане/монтиране на технически средства за охрана - единият до 60 
дни, а другият - до 58 дни, което е в нарушение на разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от ЗОП 
/отм./, смисълът на която е да се препятства възможността един участник да представи 
различни варианти на оферти за изпълнение на една и съща процедура.

- В плановете за охрана на 55-те обекта са посочени изчерпателен брой указания за 
тактика на действия при различни ситуации, но част от тях са отбелязани формално, тъй 
като не са съобразени със спецификата на съответния обект. Друга част от тях са 
неотносими, а именно: в съдържанието на всеки един от плановете за охрана, изготвени за 
всички 55 бр. обекти са посочени в т.20.3 и т.21.3 тактически действия на охраната при 
пожар и въоръжено нападение, които се отнасят за охрана на посолство, а не за охрана на

88



съответния обект, посочен в Приложение № 1.1 към документацията за участие „Спецификация 
на обектите на ”БДЖ - Товарни превози" ЕООД7'.

Предвид спецификата на констатираните несъответствия в техническото 
предложение на „Вип Секюрити” ЕООД, същите не могат да бъдат „разяснени” по реда на 
чл. 68, ал. 11 от ЗОП /отм./, а заявяване по този ред на нови факти и обстоятелства би било 
допълване на техническото предложение, което изрично е забранено от разпоредбата на чл. 
68, ал .11, т. 2, б. „Б” от ЗОП /отм./.

С оглед горното и предвид констатациите от настоящия протокол комисията счита, 
че техническата оферта на „ВИП СЕКЮ РИТИ” ЕООД не отговаря на чл.54, ал.1 от ЗОП 
/отм./.

По изложените съображения и на основание чл.69, ал.1, т.З от ЗОП /отм./, комисията 
реши да предложи на Възложителя участникът „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД да бъде 
отстранен от участие в откритата процедура по ЗОП с предмет: „Опазване имуществото и 
да бъде подвижния жп състав, собственост на „БДЖ- Товарни превози** ЕООД, както и на 
превозваните товари, чрез: денонощна въоръжена Физическа охрана, системи за 
видеонаблюдение и системи за охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) за период 
от три години”, публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01558-2016-0008 и в 
Официалния вестник на Европейския съюз под JVs 2016S 071-124880.

Комисията реши да продължи работата си с разглеждане на документите на 
КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ”, представени в Плик № 2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката”, на дата: 18.07.2016 г.

Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и се подписа от всички членове на 
комисията.

Приложения:
1. Скица на обект № 21 /Приложение № 1/, изготвена от комисията и схематично

изображение на обекта, предоставено от „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД; И нформацията е
2. Скица на обект № 22 /П рилож ение^ 2/, изготвена от комисията; заличена на
3. 1 /един/ брой декларация по чл. 35, ал.З от ЗОП /отм./; основание чл.ЗЗ, ал.4

от ЗОП /отм ./, във

ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................ р..  /Георги Велков/ . вРъзка с чл 226’ 33,3
/  i f  I J  от ЗОП /отм./'.

ЧЛЕНОВЕ: 1....................................... /Васимир Илиев/

Подписите са заличени на основание 
чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б, 
ал.З от ЗОП /отм./

/Ивелин Славчев/ 

./Пламен Петков/3

4 ............./Мария Илиева/

5...................«........... .. ./Петър Бръснаров/

6..„.   ...... /Любен Панов/

7 ............ /Десислава Луканова/

8 ...................................... /Катя Стоянова/
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П Р О Т О К О Л  №4

В 11:00 часа на 18.07.2016 г„ на 19.07.2016 г., на 20.07.2016 г., на 21.07.2016 г. и на 22.07.2016 г. 
в сградата на “БДЖ-Товарни превози" ЕООД -  София, ул. ’’Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед 
№ 225/31.05.2016 год. на Управителя на “БДЖ -  Товарни превози” ЕООД за провеждане на открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Опазване имуществото и подвижния жп 
състав, собственост на „БДЖ- Товарни превози“ ЕООД, както и на превозваните товари, чрез: 
денонощна въоръжена физическа охрана, системи за видеонаблюдение и системи за охрана със 
сигнално-охранителна техника (СОТ) за период от три години”, публикувана в регистъра на АОП под 
уникален № 01558-2016-0008 и в Официалния вестник на Европейския съюз под № 2016S 071-124880, 
се събра назначената, с горецитираната заповед, комисия в състав:

Председател: Георги Велков -  ръководител отдел „ОПП” при „БДЖ -Товарни превози” ЕООД;
Членове:
1. Ивелин Славчев - Старши експерт в отдел „ППАР” при ПТП - София при „БДЖ -  Товарни 

превози” ЕООД на мястото на основния член Васимир Илиев -  Ръководител на отдел „ППАР” при 
„БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, който е в платен годишен отпуск;

2. Пламен Василев - Старши експерт в отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД;
3. Пламен Петков - Старши експерт в отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД;
4. Мария Илиева - Старши експерт в отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД;
5. Петър Бръснаров -  Главен експерт „ППАР” в отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни превози” 

ЕООД;
6. Любен Нанов -  Директор на дирекция ’’Финанси и администрация” при „БДЖ -  Товарни 

превози” ЕООД;
7. Десислава Луканова -  Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ -  Товарни превози” 

ЕООД;
8. Катя Стоянова -  Главен експерт, ППОП в отдел „ОПП” при „БДЖ -  Товарни превози” ЕО ОД, 

длъжностно лице, натоварено с функциите по изготвянето на протоколите от работата на комисията.

Комисията продължи работата си с разглеждане на документите, съдържащи се в Плик № 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката” на участника КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ”.

КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ”
1. При разглеждане на документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

комисията установи, че участникът е представил следното:
1. Оферта, изготвена съгласно приложения към документацията за участие образец /Приложение №

18/ и подписана от представляващия участника г-н Владимир Цолов. В офертата си участника е декларирал, 
че се е запознал с документацията за участие и условията за участие в обявената от възложителя процедура 
и изискванията на ЗОП (ЗОП, отм. с ДВ бр.13/16.02.2016 г.) и ще извърши охрана на обектите, съгласно 
Техническото задание - Приложение №1 към документацията и Техническо му предложение за изпълнение 
на поръчката, включващо Спецификация на обектите собственост на Възложителя и Предложение за 
начина и организацията на охраната. От съдържанието на офертата, става ясно, че участникът е предложил 
срок за изграждане на техническите средства за сигурност и инсталиране на системата за контрол на обхода 
на охранителите в обектите и еквивалентна такава - до 60 календарни дни след сключване на договора.

2. Техническо предложение, включващо:
2.1. Спецификация на обектите, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД /наричана по- 

долу изготвена от участника спецификация/ е изготвена съгласно приложения към документацията за 
участие образец /Приложение № 19/ и подписана от представляващия участника г-н Владимир Цолов.

2.2. Технически характеристики на сигнално охранителната техника;
2.3. Технически характеристики на компонентите за видеонаблюдение,
2.4. Цялостна концепция за изпълнение и организация на охраната в обектите на „БДЖ-Товарни 

превози“ ЕООД, включваща общи положения, цел, оценка на риска, управление на охранителния
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персонал, контрол и управление на охранителната дейност, технически системи за контрол и охрана, 
предварителн план за охрана на обект.

2.5. Предложение за начина и организацията на охраната, съдържащо планове за охрана на 55 
обекта и концепция за изпълнение на охраната на обекта;

2;6; Предварителни планове за охрана на 55 обекта;
2.7. Инструкция за правата и задълженията на охранителите, осъществяващи защита и 

безопасност на обекти на „БДЖ-ТП” ЕООД;
2.8. План за действие при възникване на кризисни ситуации, природни бедствия. Аварии, 

терористични актове, взаимождействие с органите на МВР и при въвеждане на завишени мерки за 
сигурност за обекти „БДЖ-ТП” ЕООД;

2.9. План на Консорциум „Престиж Секюрити” за оперативно взаимодействие с органите на 
МВР, оторизирани представители на възложителя. Задължения и действия на охраната при възникване 
на правонарушения и кризисни ситуации;

2.10. План за оперативно взаимодействие на служителите на Консорциум „Престиж Секюрити”, 
охраняващи обект на „БДЖ-ТП” ЕООД с ОДП/РУП на МВР;

2 .11. Система от мерки, способи и средства за физическа сигурност на рискови обекти и зони;
2.12. Инструкция за реда за приемане, предаване, носене, употреба, съхранение и контрол на 

оръжието и боеприпасите в обектите охранявани от Консорциум „Престиж Секюрити”;
2.13. Инструкция за безопасност при ползване на огнестрелно оръжие;
2.14. План за изготвяне на охранително обследване;
2.15. Дневник за раздаване на огнестрелно оръжие и боеприпаси; - образец
2.16. Ежедневен инструктаж по безопасност и здраве при работа на Консорциум „Престиж 

Секюрити” - образец;
2.17. Дневник за сдаване и приемане на дежурството- образец;
2.18. Дневник за регистриране на охранителни събития- образец;
2.19. Дневник за проверка на обекта- образец;
2.20. Лична идентификационна карта - образец;
2.21. Заповед за възлагане функциите на комендант на обект -  образец;
2.22. Дневник за проверка на обекта -  образец;
3. Декларация по чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, съгласно която информацията, съдържа се в 

Концепцията за охрана с технически средства от Предварителните планове за охрана от техническото 
предложение на участника, се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически тайни.

4. Презентация на КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ”.

При разглеждането на горепосочените документи, комисията констатира следното:
- предложеният от участника срок за изграждане на техническите средства съответства на 

изискванията на Възложителя, посочени в Заданието (Приложение № 1 към документацията);
- в предоставените от участника „Технически характеристики на компонентите за 

видеонаблюдение” предложените технически средства за видеонаблюдение са с по-високи показатели 
от изискванията на възложителя, посочени в Приложение № 1.3 „Минимални параметри на 
техническите средства за охрана”.

В настоящият протокол се използват следните съкратени наименования:
> елементи на обекта на охрана -  сгради, съоръжения, коловози и т.н., които са предмет на 

охрана на съответния обект, съгласно Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на 
границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”;

> изготвената от участника Спецификация -  Спецификация на обектите на „БДЖ - Товарни 
превози” ЕООД. подлежащи на физическа охрана и охрана с технически средства с определен от 
Възложителя брой охранители по обекти и предложен от участника брой камери за видеонаблюдение и 
брой СОТ системи - Приложение № 19 към документацията за участие;

> „Спецификацията на Възложителя“ - Спецификация на обектите на ”БДЖ -  Товарни 
превози" ЕООД подлежащи на физическа охрана и охрана с технически средства и предложените на
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участниците брой охранители, видеокамери и СОТ системи - Приложение №1.1 към документацията за 
участие.

II. Комисията премина към подробно разглеждане на предоставеното от участника 
техническо предложение за всеки един обект:

1. Обект № 1 „ВРУ Бургас ремонтен коловоз”
В техническото си предложение за обект № 1 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:

1.1. Предварителен план за охрана на обект № 1, съдържащ схема, общи положения, цел, 
контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД‘\  В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, входове 
и изходи на обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа 
охрана съдържа режим на смяна, един денонощен въоръжен пост, общ брой охранители, ангажирани за 
охрана на обекта и брой охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 
часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по 
време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, 
обозначителни знаци и бадж. Iбр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1 бр. белезници, 1 бр. каса за 
съхранение на оръжието и боеприпасите, I бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 
бр. бинокъл, 1 бр. радиостанция, 1 бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон- 
преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на 
контролните точки и време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната 
(участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните 
задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на 
охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно 
схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при 
възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим 
на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, 
Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната охранителна 
дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява физическата охрана
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на обекта от 5 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ 
и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил 
стратегията и мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на 
дежурство, съобразени със спецификата на обект № 1.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите (наблюдение на сектори, 
съобразено с уязвимите места) за разположението на техническите средства, касаещи обект № 1.

1.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 7 броя (4 
броя камери за видеонаблюдение и 3 броя СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект № 1, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 5 броя 
технически средства (4 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

1.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 1. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входа/изхода, елементите 
на обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 1 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

2. Обект № 2 ..ППС и ВРП -  Дружба”
В техническото си предложение за обект № 2 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
2.1. Предварителен план за охрана на обект № 2, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване.В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението,
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границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и изход на обекта, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, два въоръжени денонощни поста, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и 
брой охранители на денонощен пост № 1 и № 2, работно време на постовете (от 07:00 часа до 19:00 
часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по 
време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, 
обозначителни знаци и бадж, 2 бр. пистолети, 16 бр. боеприпаси за него, 2бр. белезници, 1 бр. каса за 
съхранение на оръжието и боеприпасите, 2 бр. палки, 2 бр. фенерчета, 2 бр. дъждобрани, 1 бр. аптечка, 
1 бр. бинокъл, 2бр. радиостанции, 1бр. GSM, 1бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон- 
преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на 
контролните точки и време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната 
(участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните 
задължения на постовете -  охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на 
охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно 
схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при 
възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим 
на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността. 
Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната охранителна 
дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно плана участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 9 
броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане 
на система „БОДРОСТ” В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и 
мотивите за разположението на постовете и маршрута в съответствие с изискванията на възложителя за 
брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 2.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите (наблюдение на сектори, 
съобразено с уязвимите места) за разположението на техническите средства, касаещи обект № 2.

2.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 5 броя (4 
броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система) и отговаря на минималните изисквания на 
възложителя за обект № 2, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 5 броя 
технически средства (4 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

2.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 2. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входа/изхода, елементите
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на обекта за охрана, разположението на постовете, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 2 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

3. Обект № 3 „Вагоноремонтен участък Карнобат”
В техническото си предложение за обект № 3 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
3,1. Предварителен план за охрана на обект № 3, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение Е4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и 
изход на обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана 
съдържа режим на смяна, един въоръжен денонощен пост, общ брой охранители, ангажирани за охрана 
на обекта и брой охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 часа и 
от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на 
дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни 
знаци и бадж, 1 бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1 бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на 
оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 
1бр. радиостанция, 1 бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 
бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  
охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план
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участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 4 броя охранители по 
предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система 
„БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за 
разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на възложителя за брой 
охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 3.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОД системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите (наблюдение на сектори, 
съобразено с уязвимите места) за разположението на техническите средства, касаещи обект № 3.

3.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразените на схемата, е 3 броя (2 
броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система) и отговаря на минималните изисквания на 
възложителя за обект № 3, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 3 броя 
технически средства (2 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

3.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 3. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, датчиците на 
СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на о б е к т  № 3 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

4. Обект № 4 „Жп гара Бургас разпределителна”
В техническото си предложение за обект № 4 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
4.1. Предварителен план за охрана на обект № 4, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението,
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границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, входове и изходи на 
обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа 
режим на смяна, два броя денонощни въоръжени поста, общ брой охранители, ангажирани за охрана на 
обекта и брой охранители на денонощен пост № 1 и № 2, работно време на постовете (от 07:00 часа до 
19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите 
по време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, 
обозначителни знаци и бадж, 2 бр. пистолети, 32 бр. боеприпаси за него, 2бр, белезници, 1 бр. каса за 
съхранение на оръжието и боеприпасите, 2 бр. палки, 2 бр. фенерчета, 2 бр. дъждобрани, 1 бр. аптечка, 
1 бр. бинокъл, 2бр. радиостанции, 1 бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон- 
преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на 
контролните точки и време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната 
(участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните 
задължения на постовете -  охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на 
охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно 
схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при 
възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим 
на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, 
Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната охранителна 
дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно плана участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 9 
броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане 
на система „БОДРОСТ” В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и 
мотивите за разположението на постовете и маршрута в съответствие с изискванията на възложителя за 
брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 4.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите (наблюдение на сектори, 
съобразено с уязвимите места) за разположението на техническите средства, касаещи обект № 4.

4.2. Брой технически средства за охрана: Съгласно минималните изисквания, посочени в 
Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да 
се осъществява с технически средства, но участникът е предложил технически средства за охрана на 
обект № 4 (посочени на схемата, в предварителния план и в изготвената от участника Спецификация) - 
3 броя технически средства (2 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

4.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 4. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входове/изходи,
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елементите на обекта за охрана, разположението на постовете, маршрутите на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 4 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

5. Обект № 5 „Вагоноремонтен цех Варна”
В техническото си предложение за обект № 5 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ“ е 

представил:
5.1. Предварителен план за охрана на обект № 5, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, един въоръжен денонощен пост, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и 
брой охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 
часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на 
дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни 
знаци и бадж, 1 бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1 бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на 
оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 
1бр. радиостанция, 1 бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 
бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните задължения на поста 
охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
opi аните на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността. Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план
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участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 4 броя охранители по 
предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система 
„БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за 
разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на възложителя за брой 
охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 5.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите (наблюдение на сектори, 
съобразено с уязвимите места) за разположението на техническите средства, касаещи обект № 5.

5.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически 
средства в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 8 
броя (6 броя камери за видеонаблюдение и 2 бр. СОТ системи) и отговаря минималните изисквания на 
възложителя за обект № 5, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 8 броя (6 
броя камери за видеонаблюдение и 2 бр. СОТ системи).

5.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 5. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, датчиците на 
СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект №  5 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

6. Обект № 6 „Вагоноремонтен цех Свидел”
В техническото си предложение за обект № 6 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
6.1. П редварителен план за охрана на обект № 6, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4
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към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, входове 
и изходи на обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа 
охрана съдържа режим на смяна, един въоръжен денонощен пост, общ брой охранители, ангажирани за 
охрана на обекта и брой охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 
часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по 
време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, 
обозначителни знаци и бадж, 1 бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1 бр. белезници, 1 бр. каса за 
съхранение на оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 
бр. бинокъл, 1 бр. радиостанция, 1 бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, 3 бр. паник бутон- 
преносим и I бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на 
контролните точки и време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната 
(участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните 
задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на 
охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно 
схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при 
възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим 
на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността. 
Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната охранителна 
дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия. Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява физическата охрана 
на обекта от 5 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ 
и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил 
стратегията и мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на 
дежурство, съобразени със спецификата на обект № 6.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг ц етъ р  ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите (наблюдение на сектори, 
съобразено с уязвимите места) за разположението на техническите средства, касаещи обект № 6.

6.2, Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически 
средства в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 7 
броя (6 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система) и надвишава минималните изисквания 
на възложителя за обект № 6, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” -  5 
броя технически средства (4 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

6.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 6. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входове/изходи, 
елементите на обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.
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С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 6 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

7. Обект № 7 „Фериботен комплекс и екипировъчен пункт Варна”
В техническото си предложение за обект № 7 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ" е 

представил:
7.1. Предварителен план за охрана на обект № 7, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, входове и изходи на 
обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Посочените от участника особености на 
охранявания обект са съобразени с конкретната обстановка в обекта и около него, като например 
голямата площ на обекта, наличието в обекта на материални активи, които са обект на противоправни 
посегателства, лесно запалими материали и горива, както и липсата на ограждания. Концепцията за 
физическа охрана съдържа режим на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана 
на обекта и брой охранители на денонощен пост № 1, № 2, №3 и №4, работно време на постовете (от 
07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на 
охранителите по време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено 
облекло, обозначителни знаци и бадж, 4 бр. пистолети, 64 бр. боеприпаси за тях, 4бр. белезници, 1 бр. 
каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 4 бр. палки, 4 бр. фенерчета, 4 бр. дъждобрани, 4 бр. 
аптечка, 4 бр. бинокъл, 4бр. радиостанции, 2бр. GSM, 4бр. устройство за контрол на обхода, 4 бр. 
паник бутон-преносим, 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение 
на контролните точки и време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната 
(участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните 
задължения на постовете -  охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на 
охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно 
схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при 
възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим 
на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, 
Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната охранителна 
дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния
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трудов ред. Съгласно плана участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 18 
броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане 
на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и 
мотивите за разположението на поста и маршрути в съответствие с изискванията на възложителя за 
брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 7.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS 
комуникационен канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от 
участника концепция за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите 
(наблюдение на сектори, съобразено с уязвимите места) за разположението на техническите средства, 
касаещи обект № 7.

7.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически 
средства в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 29 
броя (24 броя камери за видеонаблюдение и 5 брой СОТ системи) и надвишава минималните 
изисквания на възложителя за обект № 7, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя” - 28 броя технически средства (24 броя камери за видеонаблюдение и 4 брой СОТ 
системи).

7.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 7. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входове/изходи, 
елементите на обекта за охрана, разположението на постовете, маршрути на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 7 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

8. Обект № 8 „Вагоноремонтен цех Горна Оряховица разпределителна”
В техническото си предложение за обект № 8 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
8.1. Предварителен план за охрана на обект № 8, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация,
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конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на 
денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, 
всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на дежурство, средствата за 
защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 1 бр. пистолет, 
16 бр. боеприпаси за него, 1бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 1 бр. 
палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, Iбр. радиостанция, 1 бр. GSM, Iбр. 
устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки 
на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), 
описание на организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на поста, 
периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), 
основни права и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани 
нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. 
и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на 
обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията 
за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за 
частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за 
вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява 
физическата охрана на обекта от 5 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен 
график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ”.. В концепцията за физическа охрана, 
участникът е определил стратегията и мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие 
с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата на обект № 8.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите (наблюдение на сектори, 
съобразено с уязвимите места) за разположението на техническите средства, касаещи обект № 8.

8.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически 
средства в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 6 
броя (5 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система) и отговаря на минималните 
изисквания на възложителя за обект № 8, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя” (6 броя технически средства - 5 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ 
система).

8.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 8. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани вход/изход, елементите на
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обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 8 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

9. Обект № 9 „Вагоноремонтен цех Русе север”
В техническото си предложение за обект № 9 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:

9.1. Предварителен план за охрана на обект № 9, съдържащ: схема, общи положения, цел, 
контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и 
изход на обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана 
съдържа режим на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой 
охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 
07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на дежурство, 
средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж,
Iбр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1 бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и 
боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 1 бр. 
радиостанция, 1 бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. 
паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  
охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план
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участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта ог 4 броя охранители по 
предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система 
„БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за 
разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на възложителя за брой 
охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 9.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка no GPRS 
комуникационен канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от 
участника концепция за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите 
(наблюдение на сектори, съобразено с уязвимите места) за разположението на техническите средства, 
касаещи обект № 9.

9.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически 
средства в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 5 
броя (4 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система) и отговаря на минималните 
изисквания на възложителя за обект № 9, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя” - 5 броя технически средства (4 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ 
система).

9.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 9. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входа/изхода, елементите 
на обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 9 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

10. Обект №10- „Склад ВВМ Асеново”
В техническото си предложение за обект № 10 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
10.1. Предварителен план за охрана на обект № 10, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал
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елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и 
изход на обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана 
съдържа режим на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой 
охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 
07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на дежурство, 
средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 
1 бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и 
боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 1 бр. 
радиостанция, 1бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. 
паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  
охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана. 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план 
участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 4 броя охранители по 
предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система 
„БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за 
разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на възложителя за брой 
охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 10.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис. СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 10.

10.2. Брой технически средства за охрана: Съгласно минималните изисквания, посочени в 
Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да 
се осъществява с технически средства, но участникът е предложил технически средства за охрана на 
обект № 10 (посочени на схемата, в предварителния план и в изготвената от участника Спецификация)
- 6 броя технически средства (5 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

10.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 10. Видни от схемата са географските и териториалните
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особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входа/изхода, елементите 
на обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект №  10 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

11. Обект №11 ..Гара Горна Оряховица разпределителна”
В техническото си предложение за обект № 11 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
11.1. П редварителен план за охрана на обект № 11, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение [ .4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти", 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и изход на обекта, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, два денонощни въоръжени поста, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и 
брой охранители на денонощен пост № 1 и № 2, работно време на постовете (от 07:00 часа до 19:00 
часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по 
време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, 
обозначителни знаци и бадж, 2 бр. пистолети, 32 бр. боеприпаси за него, 2бр. белезници, 1 бр. каса за 
съхранение на оръжието и боеприпасите, 2 бр. палки, 2 бр. фенерчета, 2 бр. дъждобрани, 1 бр. аптечка, 
1 бр. бинокъл, 2бр. радиостанции, 1 бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон- 
преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на 
контролните точки и време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната 
(участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните 
задължения на постовете -  охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на 
охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно 
схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при 
възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим 
на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, 
Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната охранителна 
дейност. Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния
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трудов ред. Съгласно плана участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 9 
броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане 
на система „БОДРОСТ” В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и 
мотивите за разположението на постове и маршрутите им в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на 
дежурство, съобразени със спецификата на обект №11.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект №11.

11.2. Брой технически средства за охрана: Съгласно минималните изисквания, посочени в 
Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да 
се осъществява с технически средства, но участникът е предложил технически средства за охрана на 
обект № 11 (посочени на схемата, в предварителния план и в изготвената от участника Спецификация) 
- 3 броя (2 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

11.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 13. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входа/изхода, елементите 
на обекта за охрана, разположението на постовете, маршрути на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 11 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

12. Обект №12 „Ремонтно техническа работилница Дупница”
В техническото си предложение за обект № 12 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
12.1. Предварителен план за охрана на обект № 12, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта
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(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на 
денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, 
всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на дежурство, средствата за 
защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, I бр. пистолет, 
16 бр. боеприпаси за него, 1бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 1 бр. 
палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 1 бр. радиостанция, 1бр. GSM, 1 бр. 
устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки 
на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), 
описание на организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на поста, 
периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), 
основни права и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани 
нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. 
и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на 
обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията 
за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за 
частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия. Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за 
вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява 
физическата охрана на обекта от 5 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен 
график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, 
участникът е определил стратегията и мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие 
с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата на обект № 12.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 12.

12.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически 
средства в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 6 
броя (5 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система) и надвишава минималните изисквания 
на възложителя за обект № 12, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 3 
броя технически средства (2 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

12.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструкту ра и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 12. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на поста, маршрут на движение, камерите за видеонаблюдение, датчиците на 
СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.
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С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 12 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

13. Обект №13 „Вагоноремонтен цех Перник и ж.п. гара Перник разпределителна”
В техническото си предложение за обект № 13 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
13.1. Предварителен план за охрана на обект № 13, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, елементите на обекта на 
охрана и уязвимите точки). В детайлната концепция за изпълнение и организацията на охрана на 
обекта границите му и елементите на обекта на охрана са съобразени с изискванията на Възложителя, 
посочени в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на 
охрана на предложените за охрана обекти”. Концепцията за физическа охрана съдържа режим на 
смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на 
денонощен пост № 1,2 и № 3, работно време на постовете (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа 
до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на дежурство, 
средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 
3 бр. пистолети, 48 бр. боеприпаси за него, Збр. белезници, 3 бр. каса за съхранение на оръжието и 
боеприпасите, 3 бр. палки, 3 бр. фенерчета, 3 бр. дъждобрани, 3 бр. аптечка, 3 бр. бинокъл, Збр. 
радиостанции, Збр. GSM, Збр. устройство за контрол на обхода, 3 бр. паник бутон-преносим и 3 бр. 
паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните задължения на постовете -  
охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана,
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Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно плана участникът 
предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 14 броя охранители по предварително 
изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ” В 
концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за разположението 
на постовете и маршрутите в съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим 
на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата 
на обект № 13.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите (наблюдение на сектори, 
съобразено с уязвимите места) за разположението на техническите средства, касаещи обект № 13.

13.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически 
средства в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е ” - 
7 броя (6 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система) и надвишава минималните 
изисквания на възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 5 броя 
(4 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

13.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 13. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на постовете, маршрути на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 13 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

14. Обект №14 „Вагоноремонтен цех Пловдив”
В техническото си предложение за обект № 14 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
14.1.Предварителен план за охрана на обект № 14, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за
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участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените та охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него. отрицателните и положителните фактори, елементите на обекта на 
охрана и уязвимите точки). В детайлната концепция за изпълнение и организацията на охрана на 
обекта границите му и елементите на обекта на охрана са съобразени с изискванията на Възложителя, 
посочени в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на 
охрана на предложените за охрана обекти”. Концепцията за физическа охрана съдържа режим на 
смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на 
денонощен пост № 1 и № 2, работно време на постовете (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 
07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на дежурство, 
средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 
2 бр. пистолети, 32 бр. боеприпаси за него, 2бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и 
боеприпасите, 2 бр. палки, 2 бр. фенерчета, 2 бр. дъждобрани, 2 бр. аптечка, 2 бр. бинокъл, 2бр. 
радиостанции, 2бр. GSM, 2бр. устройство за контрол на обхода, 2 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. 
паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните задължения на постовете -  
охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно плана участникът 
предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 9 броя охранители по предварително 
изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ” В 
концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за разположението 
на постовете и маршрутите в съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим 
на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата 
на обект №> 14.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка no GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 14.

14.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 19 броя (16 
броя камери за видеонаблюдение и 3 броя СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 15 броя (12 броя 
камери за видеонаблюдение и 3 брой СОТ системи).

14.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 14. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на постовете, маршрутите на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

Комисията установи, че на изготвената от участника схема са отбелязани 2 СОТ системи, а 
съгласно изготвената от участника Спецификация, както и в „Детайлната концепция за изпълнение 
н организацията на охрана на обекта” участникът е посочил, че броят СОТ системи е общо 3 /три/.
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Видно е от представената „Концепцията за охрана с технически средства” /на стр. 630 от 
офертата/ и от „Детайлната концепция” /на стр. 624/, че участникът двукратно е уточнил и 
местоположението на 3-те СОТ системи, а именно: в цех № 1, в цех № 2 и в административната 
сграда, находящи се в същия обект. С оглед на това, комисията приема, че предложеният от 
участника брой СОТ системи за обект № 14 са 3 на брой.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 14 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

15. Обект №15 „База за ремонт на контйнери Димитровград”
В техническото си предложение за обект № 15 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
15.1.Предварителен план за охрана на обект № 15, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и 
изход на обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана 
съдържа режим на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой 
охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 
07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на дежурство, 
средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 
1бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и 
боеприпасите, I бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 1 бр. 
радиостанция, 1 бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. 
паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  
охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план 
участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 4 броя охранители по 
предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система 
„БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за
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разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията иа възложителя за брой 
охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 15.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
{„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 15.

15.2. Брой технически средства за охрана: Съгласно минималните изисквания, посочени в 
Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да 
се осъществява с технически средства, но участникът е предложил технически средства за охрана на 
обект № 15 (посочени на схемата, в предварителния план и в изготвената от участника Спецификация) 
- 3 броя (2 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

15.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 15. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входа/изхода, елементите 
на обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 15 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

16. Обект №16 „Гара Димитровград север- разпределителна”
В техническото си предложение за обект № 16 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
16.1.Предварителен план за охрана на обект № 16, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на 
денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, 
всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на дежурство, средствата за 
защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 2бр. пистолет,
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32 бр. боеприпаси за него, 2бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 2 бр. 
палка, 2 бр. фенерче, 2 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 2 бр. бинокъл, 2бр. радиостанция, 2бр. GSM, 2бр. 
устройство за контрол на обхода, 2 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки 
на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), 
описание на организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на поста, 
периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), 
основни права и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани 
нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. 
и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на 
обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията 
за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за 
частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за 
вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява 
физическата охрана на обекта от 8 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен 
график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, 
участникът е определил стратегията и мотивите за разположението на постовете и маршрута в 
съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни 
действия на охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата на обект № 16.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис и система за контрол на обхода („БОДРОСТ”). 
Системите за сигурност са съобразени със спецификата на обекта. Всеки пост ще разполага с телефон и 
паник бутон за бърза връзка с денонощния мониторинг център. Съгласно предоставената от участника 
концепция за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обект № 16.

16.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 2 броя (2 
броя камери за видеонаблюдение) и отговаря на минималните изисквания на възложителя, посочени в 
Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 2 броя камери за видеонаблюдение.

16.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 16. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение и контролните 
точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 16 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

17. Обект №17 „Гара Свиленград и Екипировъчен пункт Свиленград”
В техническото си предложение за обект № 17 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
17.1.Предварителен план за охрана на обект № 17, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации,
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природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение ! .4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти“, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и изход на обекта, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на 
денонощен пост № ] и № 2, работно време на постовете (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 
07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на дежурство, 
средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 
2 бр. пистолети, 32 бр. боеприпаси за него, 2бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и 
боеприпасите, 2 бр. палки, 2 бр. фенерчета, 2 бр. дъждобрани, 1 бр. аптечка, 1 бр. бинокъл, 2бр. 
радиостанции, 2бр. GSM, 2бр. устройство за контрол на обхода, 2 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. 
паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните задължения на постовете -  
охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно плана участникът 
предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 9 броя охранители по предварително 
изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ” В 
концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за разположението 
на постовете и маршрута в съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на 
работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата на 
обект № 17.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 17.

17.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е -  9 броя (8 
броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект № 17, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” -  6 броя 
(6 броя камери за видеонаблюдение).

17.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 17. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за
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охрана, разположението на постовете, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 17 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

18. Обект №18 „Гара товарна Септември”
В техническото си предложение за обект № 18 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
18.1.Предварителен план за охрана на обект № 18, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на 
денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, 
всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на дежурство, средствата за 
защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 1 бр. пистолет, 
16 бр. боеприпаси за него, 1бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 1 бр. 
палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 1 бр. радиостанция, 1 бр. GSM, 1 бр. 
устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки 
на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), 
описание на организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на поста, 
периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), 
основни права и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани 
нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. 
и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на 
обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията 
за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за 
частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за 
вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява 
физическата охрана на обекта от 4 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен 
график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, 
участникът е определил стратегията и мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие 
с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата на обект № 18.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталира система за контрол на обхода („БОДРОСТ”). Системата за контрол на обхода е съобразена
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със спецификата на обекта. Всеки пост ще разполага с телефон и паник бутон за бърза връзка с 
денонощния мониторинг център. Съгласно предоставената от участника концепция за охрана с 
технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на контролните 
точки на системата „БОДРОСТ“, касаещи обект № 18.

18.2. Брой технически средства за охрана: Съгласно минималните изисквания, посочени в 
Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да 
се осъществява с технически средства. Участникът не е предложил технически средства (камери за 
видеонаблюдение и СОТ система) за охрана на обект № 18.

18.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 18. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на поста, маршрута на движение и контролните точки на системата 
„БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 18 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

19. Обект №19 „Вагоноремонтен цех Стара Загора”
В техническото си предложение за обект № 19 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
19.1.Предварителен план за охрана на обект № 19, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и 
изход, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа 
режим на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой 
охранители на съотвените постове и работно им време (пост 1 - 24 часов сменен режим от 07:00 часа до 
19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа и пост 2 - нощен от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни 
дни в месеца), действията на охранителите по време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и 
комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 2бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за 
него, 2бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 2 бр. палка, 2 бр. фенерче,
1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 2бр. радиостанция, Iбр. GSM, 1 бр. устройство за 
контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на 
обхода (местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), описание на 
организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на 
охраната и функционалните задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), основни права
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и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и 
нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на 
охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и 
пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и 
сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната 
охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява физическата охрана 
на обекта от 7 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ 
и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил 
стратегията и мотивите за разположението на постовете и маршрута в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на 
дежурство, съобразени със спецификата на обект № 19.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 19.

19.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 8 броя (6 
броя камери за видеонаблюдение и 2 броя СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект №19, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 7 броя (6 
броя камери за видеонаблюдение и 1 броя СОТ система).

19.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 19. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на постовете, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 19 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

20. Обект №20 ..I ара Сливен”
В техническото си предложение за обект № 20 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
20.1.Предварителен план за охрана на обект № 20, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация,
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конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на 
съотвените постове и работно им време (пост 1 - 24 часов сменен режим от 07:00 часа до 19:00 часа и 
от 19:00 часа до 07:00 часа и пост 2 - нощен от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в 
месеца), действията на охранителите по време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и 
комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 2бр. пистолет, 32 бр. боеприпаси за 
него, 2бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 2 бр. палка, 2 бр. фенерче, 
2 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 2бр. радиостанция, 1 бр. GSM, 1бр. устройство за 
контрол на обхода, I бр. паник бутон-преносим и I бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на 
обхода (местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), описание на 
организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на 
охраната и функционалните задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), основни права 
и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и 
нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на 
охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и 
пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и 
сигурността. Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната 
охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява физическата охрана 
на обекта от 7 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ 
и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил 
стратегията и мотивите за разположението на постовете и маршрута в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на 
дежурство, съобразени със спецификата на обект № 20.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, и система за контрол на обхода („БОДРОСТ”). В 
концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се инсталират 
система за видеонаблюдение и запис и система за контрол на обхода („БОДРОСТ”). Системите за 
сигурност са съобразени със спецификата на обекта. Всеки пост ще разполага с телефон и паник бутон 
за бърза връзка с денонощния мониторинг център. Съгласно предоставената от участника концепция за 
охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 20.

20.2. Брой технически средства за охрана: Съгласно минималните изисквания, посочени в 
Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да 
се осъществява с технически средства, но участникът е предложил технически средства за охрана на 
обект № 20 (посочени на схемата, в предварителния план и в изготвената от участника Спецификация)
- 4 броя камери за видеонаблюдение.

20.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 20. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на постовете, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение и 
контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 20 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
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21. О бек т №  21 ..Ж .п. гара П одуяне разпределителна - източен район и адм и нистративна
сграда”

В техническото си предложение за обект № 21 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 
представил:

21.1.Предварителен план за охрана на обект № 21, съдържащ: схема, общи положения, цел, 
контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната е посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение ! .4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, елементите на обекта на 
охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим на смяна, четири 
денонощни въоръжени поста, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой 
охранители на денонощен пост № 1,2,3 и № 4, работно време на постовете (от 07:00 часа до 19:00 часа 
и от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време 
на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформени облекла, обозначителни 
знаци и баджове, 4 бр. пистолети, 64 бр. боеприпаси за него, 4бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение 
на оръжието и боеприпасите, 4 бр. палки, 4 бр. фенерчета, 4 бр. дъждобрани, 4 бр. аптечка, 4 бр. 
бинокъл, 4бр. радиостанции, 4бр. GSM, 4бр. устройство за контрол на обхода, 4 бр. паник бутон- 
преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на 
контролните точки и време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната 
(участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните 
задължения на постовете -  охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на 
охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно 
схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при 
възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим 
на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, 
Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната охранителна 
дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно плана участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 18 
броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане 
на система „БОДРОСТ” В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и 
мотивите за разположението на постовете и маршрутите им в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на 
дежурство, съобразени със спецификата на обект № 21.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен
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канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целитеза разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 21.

21.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 9 броя (7 
броя камери за видеонаблюдение и 2 броя СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект № 21, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 7 броя 
(6 броя камери за видеонаблюдение и 1 броя СОТ система).

21.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 21. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на постовете, маршрутите на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 21 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

22. Обект № 22 „Вагоноремонтен цех /Ц РЕТСВ/ и Хладилно депо П одуяне”
В техническото си предложение за обект № 22 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
22.1.Предварителен план за охрана на обект № 22, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, елементите на обекта на 
охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим на смяна, шест броя 
денонощни въоръжени поста, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой 
охранители на денонощен пост № 1, № 2, № 3 № 4, № 5 и № 6, работно време на постовете (от 07:00 
часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на 
охранителите по време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформени 
облекла, обозначителни знаци и баджове, 6 бр. пистолети, 64 бр. боеприпаси за него, ббр. белезници, 1 
бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 6 бр. палки, 6 бр. фенерчета, 6 бр. дъждобрани, 1 
бр. аптечка, 6 бр. бинокъл, ббр. радиостанции, ббр. GSM, ббр. устройство за контрол на обхода, 6 бр. 
паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода 
(местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), описание на 
организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на 
охраната и функционалните задължения на постовете -  охранителя по време на дежурство), основни 
права и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и

33



нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на 
охраната при възникване на кризисни ситуации. Посочените от участника особености на охранявания 
обект са съобразени със спецификата на конкретния обект ~  следене за целостта на пломбите и 
оградите, състоянието на врати и прозорци, автотранспортните средства и подвижния състав на 
коловозите в района на охраняемата зона. Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния 
режим на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, 
Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната охранителна 
дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно плана участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 27 
броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане 
на система „БОДРОСТ” В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и 
мотивите за разположението на постовете и маршрутите в съответствие с изискванията на възложителя 
за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 22.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 22.

22.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е е 36 броя 
(30 броя камери за видеонаблюдение и 6 броя СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект № 22, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 27 броя 
(22 броя камери за видеонаблюдение и 5 броя СОТ системи).

22.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 22. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на постовете, маршрутите на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 22 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

23. Обект № 23 „Общежитие „Никола Вагщапов“
В техническото си предложение за обект № 23 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
23.1.Предварителен план за охрана на обект № 23, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В
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детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, 
елементите на обекта за охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на въоръжения 
стационарно-обходен пост, работно време на поста (за работните дни в месеца -  от 17:00 часа до 07:30 
часа и за почивни дни и празници - от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа), 
действията на охранителите по време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация 
(униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 1 бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1бр. 
белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. 
дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 1 бр. радиостанция, 1 бр. GSM, 1бр. устройство за контрол на 
обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода 
(местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), описание на 
организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на 
охраната и функционалните задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), основни права 
и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и 
нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на 
охраната при възникване на кризисни ситуации. Посочените от участника периметър на постовете за 
охрана и начин на обход са съобразени с уязвимите места. Участникът предвижда охраната на обекта и 
пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и 
сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната 
охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява физическата охрана 
на обекта от 3 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ 
и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил 
стратегията и мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на 
дежурство, съобразени със спецификата на обект № 23.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 23.

23.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 10 броя (9 
броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект № 23, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 9 броя 
(8 броя камери за видеонаблюдение и 1 броя СОТ система).

23.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 23. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, датчиците на 
СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.
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С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 23 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

24. Обект №24 „Ж.п. Гара Вакарел”
В техническото си предложение за обект № 24 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
24.1.Предварителен план за охрана на обект № 24, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните 
фактори, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана 
съдържа режим на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой 
охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 
07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на дежурство, 
средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 
1бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1 бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и 
боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 1 бр. 
радиостанция, 1 бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. 
паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  
охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план 
участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 5 броя охранители по 
предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система 
„БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за 
разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на възложителя за брой 
охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 24. Комисията констатира, че отразените в плана граници на 
обект № 24 не са уточнени съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към 
документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана 
обекти”, а именно: участникът е посочил следното:
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-  от страна изток - „железопътна линия в посока Бургас“, а не до стрелка № 9 страна гара 
Веринско;

-  от страна запад - „железопътна линия в посока София“, а не до стрелка № 8 страна гара Побит 
камък;

-  от страна север - „село Вакарел“, а не Сви коловоз включено и служебни помещения, ползвани 
от дружеството;

-  от страна юг - „гориста местност и автомагистрала „Тракия“, а не до магазиите, 5-ви коловоз 
включено.

Независимо от горните разлики в описанието на границите на обекта, представената от 
участника схема отразява точните /действителните/ граници на обект № 24, което потвърждава факта, 
че техническо предложение съвпада с параметрите, зададени от възложителя.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис и система за контрол на обхода („БОДРОСТ”). В 
концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се инсталират 
система за видеонаблюдение и запис и система за контрол на обхода („БОДРОСТ”). Системите за 
сигурност са съобразени със спецификата на обекта. Постът ще разполага с телефон и паник бутон за 
бърза връзка с денонощния мониторинг център. Съгласно предоставената от участника концепция за 
охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 24.

24.2. Брой технически средства за охрана: Съгласно минималните изисквания, посочени в 
Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да 
се осъществява с технически средства, но участникът е предложил технически средства за охрана на 
обект № 24 (посочени на схемата, в предварителния план и в изготвената от участника Спецификация) 
- 2 броя камери за видеонаблюдение.

24.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 24. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение и контролните 
точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 24 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

25. Обект № 25 „Ж.п. Гana Волуяк”
В техническото си предложение за обект № 25 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
25.1.Предварителен план за охрана на обект № 25, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и
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техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, елементите на обекта на 
охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим на смяна, брой постове, 
общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на денонощен пост № 1,2,3 и 
№ 4, работно време на постовете (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, всички 
календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на дежурство, средствата за защита, 
въоръжение и комуникация (униформени облекла, обозначителни знаци и баджове, 4 бр. пистолети, 64 
бр. боеприпаси за него, 4бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 4 бр. 
палки, 4 бр. фенерчета, 4 бр. дъждобрани, 4 бр. аптечка, 4 бр. бинокъл, 4бр. радиостанции, 4бр. GSM, 
4бр. устройство за контрол на обхода, 4 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), 
точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и време на извършване на 
обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на поста, 
периметъра на охраната и функционалните задължения на постовете -  охранителя по време на 
дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при 
констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на 
МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. Посочените 
от участника периметър на постовете за охрана и начин на обход са съобразени с уязвимите места. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно плана участникът 
предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 18 броя охранители по предварително 
изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ” В 
концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за разположението 
на постовете и маршрута им на движение в съответствие с изискванията на възложителя за брой 
охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 25.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 25.

25.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 5 броя (4 
броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект № 25, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 4 броя 
камери за видеонаблюдение.

25.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 25. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на постовете, маршрутите им на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 25 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
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26. Обект № 26 „Гара София -  товарна”
В техническото си предложение за обект № 26 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
26.1.Предварителен план за охрана на обект № 26, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, елементите на обекта на 
охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим на смяна, два броя 
денонощни въоръжени поста, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой 
охранители на денонощен пост № 1 и № 2, работно време на постовете (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 
19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на 
дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни 
знаци и бадж, 2 бр. пистолети, 32 бр. боеприпаси за него, 26р. белезници, 1 бр. каса за съхранение на 
оръжието и боеприпасите, 2 бр. палки, 2 бр. фенерчета, 2 бр. дъждобрани, 2 бр. аптечка, 2 бр. бинокъл, 
2бр. радиостанции, 2бр. GSM, 2бр. устройство за контрол на обхода, 2 бр. паник бутон-преносим и 1 
бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните задължения на постовете -  
охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно плана участникът 
предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 9 броя охранители по предварително 
изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ” В 
концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за разположението 
на постовете и маршрутите им в съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, 
режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, съобразени със 
спецификата на обект № 26.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция
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за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 26.

26.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 12 броя (9 
броя камери за видеонаблюдение и 3 броя СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект № 26, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 9 броя 
(6 броя камери за видеонаблюдение и 3 броя СОТ системи).

26.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 26. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входа/изхода, елементите 
на обекта за охрана, разположението на постовете, маршрутите им на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 26 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

27. Обект №27 „Ж.п. гара Драгоман”
В техническото си предложение за обект № 27 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
27.1.Предварителен план за охрана на обект № 27, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, елементите на обекта на 
охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим на смяна, брой постове, 
общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на съотвените постове и 
работно им време (пост № 1 - 24 часов сменен режим от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 
07:00 часа и пост № 2 - нощен от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), 
действията на охранителите по време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация 
(униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 2 бр. пистолети, 32 бр. боеприпаси за него, 2бр, 
белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 2 бр. палки, 2 бр. фенерчета, 2 бр. 
дъждобрани, 2 бр. аптечка, 2 бр. бинокъл, 2бр. радиостанции, 2бр. GSM, 26р. устройство за контрол на 
обхода, 2 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода 
(местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), описание на 
организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на 
охраната и функционалните задължения на постовете -  охранителя по време на дежурство), основни 
права и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и 
нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на
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охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и 
пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и 
сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната 
охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно плана участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 7 
броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане 
на система „БОДРОСТ” В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и 
мотивите за разположението на постовете и маршрута в съответствие с изискванията на възложителя за 
брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 27.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка no GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 27.

27.2. Брой технически средства за охрана: Съгласно минималните изисквания, посочени в 
Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да 
се осъществява с технически средства, но участникът е предложил технически средства за охрана на 
обект № 27 (посочени на схемата, в предварителния план и в изготвената от участника Спецификация) 
- 4 броя (3 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

27.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект №> 27. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входа/изхода, елементите 
на обекта за охрана, разположението на постовете, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 27 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

28. Обект № 28 „Вагоноремонтна работилница Лом”
В техническото си предложение за обект № 28 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
28.1.Предварителен план за охрана на обект № 28, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, елементите
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на обекта на охрана и уязвимите точки). Комисията установи, че отразените в плана граници не са 
уточнени съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, а именно: 
участникът е посочил следното:

-  от страна изток - „път“, а не до ограда на завод за метали „ХЪС“;
-  от страна запад - „коловозно развитие и ж.п. гара Лом“, а не коловоз № 14 включително;
-  от страна север - „метална ограда/пристанищен к-с Лом“, а не вход с бариера;
-  от страна юг - „коловозно развитие „Тракия“, а не до стрелка 26.

Независимо от горните разлики в описанието на границите на обекта, представената от 
участника схема отразява точните /действителните/ граници на обект №28, което потвърждава факта, 
че техническо предложение съвпада с параметрите, зададени от възложителя.

Концепцията за физическа охрана съдържа режим на смяна, брой постове, общ брой 
охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на съотвените постове и работно им 
време (пост № 1 - 24 часов сменен режим от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа и 
пост № 2 - нощен от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на 
охранителите по време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено 
облекло, обозначителни знаци и бадж, 2 бр. пистолети, 32 бр. боеприпаси за него, 2бр. белезници, 1 бр. 
каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 2 бр. палки, 2 бр. фенерчета, 2 бр. дъждобрани, 2 бр. 
аптечка, 2 бр. бинокъл, 2бр. радиостанции, 2бр. GSM, 2бр. устройство за контрол на обхода, 2 бр. 
паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода 
(местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), описание на 
организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на постовете, периметъра на 
охраната и функционалните задължения на постовете -  охранителя по време на дежурство), основни 
права и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и 
нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на 
охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и 
пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и 
сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната 
охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно плана участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 7 
броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане 
на система „БОДРОСТ” В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и 
мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на възложителя за 
брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 28.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, учасзникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 28.

28.2.Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 5 броя (4 
броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система) и надвишава минималните изисквания на
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възложителя за обект № 28, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 4 броя 
(3 броя камери за видеонаблюдение и 1 броя СОТ система).

28.3.Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 28. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, датчиците на 
СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 28 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

29. Обект № 29 „Сервизна работилница Мездра”
В техническото си предложение за обект № 29 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
29.1 .Предварителен план за охрана на обект № 29, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и 
изход на обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана 
съдържа режим на смяна, 1 брой пост, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой 
охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 
07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на дежурство, 
средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж,
1 бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1 бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и 
боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 1 бр. 
радиостанция, 1бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. 
паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  
охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план
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участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 5 броя охранители по 
предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система 
„БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за 
разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на възложителя за брой 
охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 29.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 29.

29.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 5 броя (4 
броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система) и отговаря на минималните изисквания на 
възложителя за обект № 29, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 5 броя 
(4 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

29.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 29. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, датчиците на 
СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 29 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

30. Обект № 30 „Вагоноремонтен цех Мездра”
В техническото си предложение за обект № 30 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
30.1.Предварителен план за охрана на обект № 30, съдържащ: схема, общи положения, цел, контрол 

и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, елементите на обекта на 
охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим на смяна, 2 броя 
денонощни въоръжени поста, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой 
охранители на денонощен пост № 1 и № 2, работно време на постовете (от 07:00 часа до 19:00 часа и от
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19:00 часа до 07:00 часа. всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на 
дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни 
знаци и бадж, 2 бр. пистолети, 32 бр. боеприпаси за него, 2бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на 
оръжието и боеприпасите, 2 бр. палки, 2 бр. фенерчета, 2 бр. дъждобрани, 2 бр. аптечка, 2 бр. бинокъл, 
2бр. радиостанции, 2бр. GSM, 2бр. устройство за контрол на обхода, 2 бр. паник бутон-преносим и 1 
бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на постовете, периметъра на охраната и функционалните задължения на постовете 
-  охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно плана участникът 
предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 8 броя охранители по предварително 
изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ” В 
концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за разположението 
на постовете и маршрута им в съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим 
на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата 
на обект № 30.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 30.

30.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 11 броя (8 
броя камери за видеонаблюдение и 3 броя СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обек № 30, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 9 броя (6 
броя камери за видеонаблюдение и 3 брой СОТ системи).

30.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 30. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на постовете, маршрута им на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 30 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

31. Обект № 31 „Ж.п.гара Илиянци”
В техническото си предложение за обект № 31 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
31.1.Предварителен план за охрана на обект № 31, съдържащ: схема, общи положения, цел, контрол 

и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия

45



при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, елементите на обекта на 
охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана охрана съдържа режим на смяна, 3 броя 
поста (два въоръжени денонощни поста и един нощен въоръжен пост -  12 часа), брой охранители на 
съотвените постове с работно им време (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, 
всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на дежурство, средствата за 
защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 3 бр. 
пистолети, 48 бр. боеприпаси за него, Збр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и 
боеприпасите, 3 бр. палки, 3 бр. фенерчета, 3 бр. дъждобрани, 1 бр. аптечка, 3 бр. бинокъл, Збр. 
радиостанции, Збр. GSM, Збр. устройство за контрол на обхода, 3 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. 
паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на постовете, периметъра на охраната и функционалните задължения на постовете 
-  охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно плана участникът 
предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 11 броя охранители по предварително 
изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ” В 
концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за разположението 
на постовете и маршрута им в съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим 
на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата 
на обект № 31.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 31.

31.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 17 броя (16 
броя камери за видеонаблюдение и 1 броя СОТ система) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект № 31, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 16 броя 
камери за видеонаблюдение.

31.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени
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в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти", за обект № 31. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на постовете, маршрута им на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 31 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

32. Обект № 32 „Локомотивен район Бургас”
В техническото си предложение за обект № 32 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
Предварителен план за охрана на обект № 32, съдържащ: схема, общи положения, цел, контрол и 
управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната 
(действия при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), 
описание на регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. 
При възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и 
изход, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа 
режим на смяна, 3 броя поста (два въоръжени денонощни поста и един нощен въоръжен пост -  12 
часа), брой охранители на съотвените постове с работно им време (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 
19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на 
дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни 
знаци и бадж, 3 бр. пистолети, 48 бр. боеприпаси за него, Збр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на 
оръжието и боеприпасите, 3 бр. палки, 3 бр. фенерчета, 3 бр. дъждобрани, 1 бр. аптечка, 2 бр. бинокъл, 
Збр. радиостанции, Збр. GSM, 2бр. устройство за контрол на обхода, 2 бр. паник бутон-преносим и 1 
бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на постовете, периметъра на охраната и функционалните задължения на постовете 
-  охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно плана участникът 
предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 11 броя охранители по предварително 
изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ” В 
концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за разположението 
на постовете и маршрута им в съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим
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на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата 
на обект № 32.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 32.

32.1. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 14 броя (8 
броя камери за видеонаблюдение и 6 броя СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект № 32, посочени в Приложение № 1,1. „Спецификация на Възложителя” - 9 броя 
(8 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

32.2. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 32. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани вход/изход, елементите на 
обекта за охрана, разположението на постовете, маршрута им на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 32 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

33. Обект № 33 „Екипировъчен пункт Карнобат”
В техническото си предложение за обект № 33 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
33.1.Предварителен план за охрана на обект № 33, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и изход, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на 
съотвените постове и работно им време (пост 1 - 24 часов сменен режим от 07:00 часа до 19:00 часа и 
от 19:00 часа до 07:00 часа и пост 2 - нощен от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в 
месеца), действията на охранителите по време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и 
комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 2 бр. пистолети, 32 бр. боеприпаси за 
него, 2бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 2 бр. палки, 2 бр.
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фенерчета,2 бр. дъждобрани, 1 бр. аптечка, 1 бр. бинокъл, 2бр. радиостанции, 2бр. GSM, Iбр. 
устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки 
на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), 
описание на организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на постовете, 
периметъра на охраната и функционалните задължения на постовете -  охранителя по време на 
дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при 
констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на 
МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът 
предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно 
спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при 
спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, 
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за 
охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно плана участникът предвижда да осъществява 
физическата охрана на обекта от 7 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен 
график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ” В концепцията за физическа охрана, 
участникът е определил стратегията и мотивите за разположението на постовете и маршрута им в 
съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни 
действия на охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата на обект № 33.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 33.

33.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 6 броя (4 
броя камери за видеонаблюдение и 2 броя СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект № 33, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 4 броя 
(3 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

33.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 33. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на постовете, маршрута им на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 33 отговаря на предварително обявените условия иа възложителя.

34. Обект № 34 „Екипировъчен пункт Сливен”
В техническото си предложение за обект № 34 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
34.1.Предварителен план за охрана на обект № 34, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации,
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природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, входове и изходи, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на 
денонощен пост № 1 и Хе 2, работно време на постовете (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 
07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на дежурство, 
средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 
2 бр. пистолети, 32 бр. боеприпаси за него, 2бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и 
боеприпасите, 2 бр. палки, 2 бр. фенерчета, 2 бр. дъждобрани, 1 бр. аптечка, 1 бр. бинокъл, 26р. 
радиостанции, 2бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. 
паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на постовете, периметъра на охраната и функционалните задължения на постовете 
-  охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно плана участникът 
предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 9 броя охранители по предварително 
изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ” В 
концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за разположението 
на постовете и маршрута им в съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим 
на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата 
на обект № 34.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 34.

34.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 8 броя (6 
броя камери за видеонаблюдение и 2 броя СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 5 броя (4 броя камери 
за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

34.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 34. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входове/изходи,
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елементите на обекта за охрана, разположението на постовете, маршрута им на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 34 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

35. Обект № 35 „Екипировъчен пункт Ямбол”
В техническото си предложение за обект № 35 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
35.1.Предварителен план за охрана на обект № 35, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение Е4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, входове 
и изходи на обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа 
охрана съдържа режим на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта 
и брой охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 
часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на 
дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни 
знаци и бадж, 1бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1 бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на 
оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 
Збр. радиостанция, 1 бр. GSM, 1бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 
бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  
охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана. 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план 
участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 4 броя охранители по 
предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система 
„БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за 
разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на възложителя за брой 
охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 35.
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В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 35.

35.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 6 броя (4 
броя камери за видеонаблюдение и 2 брой СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект №35, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 1 брой 
СОТ система.

35.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 35. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входове/изходи, 
елементите на обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 35 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

36. Обект № 36 „Снабдителна база Русе”
В техническото си предложение за обект № 36 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
36.1.Предварителен план за охрана на обект № 36, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, входове 
и изходи на обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа 
охрана съдържа режим на смяна, I денонощен въоръжен пост, общ брой охранители, ангажирани за 
охрана на обекта и брой охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 
часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по 
време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, 
обозначителни знаци и бадж, 1 бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1 бр. белезници, 1 бр. каса за 
съхранение на оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка, I бр. фенерче, 1 бр. дъждобран. 1 бр. аптечка и 1 
бр. бинокъл, 1 бр. радиостанция, 1 бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон- 
преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на
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контролните точки и време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната 
(участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните 
задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на 
охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно 
схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н, и усилване на охраната при 
възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим 
на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, 
Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната охранителна 
дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява физическата охрана 
на обекта от 5 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ 
и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил 
стратегията и мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на 
дежурство, съобразени със спецификата на обект № 36.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 36.

36.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 14 броя (8 
броя камери за видеонаблюдение и 6 брой СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект № 36, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 13 броя 
(8 броя камери за видеонаблюдение и 5 брой СОТ системи).

36.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 36. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входове/изходи, 
елементите на обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 36 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

37. Обект № 37 „Екипировъчен пункт-Плевен”
В техническото си предложение за обект № 37 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
37.1.Предварителен план за охрана на обект № 37, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил
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изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, входове и изходи, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на 
съотвените постове и работно им време (пост 1 - 24 часов сменен режим от 07:00 часа до 19:00 часа и 
от 19:00 часа до 07:00 часа и пост 2 - нощен от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в 
месеца), действията на охранителите по време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и 
комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 2 бр. пистолети, 16 бр. боеприпаси за 
него, 2бр. белезници, 2 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 2 бр. палки, 2 бр. 
фенерчета,2 бр. дъждобрани, 1 бр. аптечка, 1 бр. бинокъл, 2бр. радиостанции, 1 бр. GSM, 1бр. 
устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки 
на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), 
описание на организацията на охраната (участникът е посочил, местонахождението на постовете, 
периметъра на охраната и функционалните задължения на постовете -  охранителя по време на 
дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при 
констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на 
МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът 
предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно 
спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при 
спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, 
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за 
охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно плана участникът предвижда да осъществява 
физическата охрана на обекта от 7 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен 
график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ” В концепцията за физическа охрана, 
участникът е определил стратегията и мотивите за разположението на постовете и маршрута им в 
съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни 
действия на охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата на обект Х° 37.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 37.

37.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 10 броя (6 
броя камери за видеонаблюдение и 4 броя СОТ системи) и отговаря на минималните изисквания на 
възложителя за обект № 37, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - е 10 
броя (6 броя камери за видеонаблюдение и 4 броя СОТ системи).

37.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 37. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входове/изходи, 
елементите на обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.
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С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 37 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

38. Обект № 38 „Екипировъчен пункт - Каспичан и ВРУ (работилница)”
В техническото си предложение за обект № 38 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ" е 

представил:
38.1.Предварителен план за охрана на обект № 38, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, входове 
и изходи, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана 
съдържа режим на смяна, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и работно време на 
съответния пост (един нощен пост в работните дни -  от 19:00 часа до 07:00 часа и един денонощен 
пост за почивни дни и празници - от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа), действията 
на охранителите по време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация 
(униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, !бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1бр. 
белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. 
дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 1 бр. радиостанция, 1 бр. GSM, I бр. устройство за контрол на 
обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода 
(местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), описание на 
организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на 
охраната и функционалните задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), основни права 
и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и 
нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на 
охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и 
пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и 
сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната 
охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана. Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява физическата охрана 
на обекта от 4 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ 
и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил 
стратегията и мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на 
дежурство, съобразени със спецификата на обект Хе 38.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще
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наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 38.

38.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 7 броя (5 
броя камери за видеонаблюдение и 2 броя СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект № 38, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 6 броя 
(4 броя камери за видеонаблюдение и 2 броя СОТ системи).

38.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 38. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входове/изходи, 
елементите на обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 38 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

39, Обект № 39 „Склад за ВВЗ гара Долапи”
В техническото си предложение за обект № 39 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
39.1.Предварителен план за охрана на обект № 39, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и 
изход на обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана 
съдържа режим на смяна, 1 денонощен въоръжен стационарно-обходен пост, общ брой охранители, 
ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 
07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на 
охранителите по време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено 
облекло, обозначителни знаци и бадж, 1бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1 бр. белезници, 1 бр. 
каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. 
аптечка и 1 бр. бинокъл, 1 бр. радиостанция, 1 бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, ! бр. 
паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода 
(местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), описание на 
организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на 
охраната и функционалните задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), основни права
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и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и 
нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на 
охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и 
пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и 
сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната 
охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия. Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява физическата охрана 
на обекта от 4 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ 
и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил 
стратегията и мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на 
дежурство, съобразени със спецификата на обект № 39.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 39.

39.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 6 броя (4 
броя камери за видеонаблюдение и 2 броя СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект №> 39, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 2 броя 
СОТ системи,

39.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 39. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани вход/изход, елементите на 
обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 39 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

40. Обект № 40 „Локомотивно депо Русе”
В техническото си предложение за обект № 40 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
40.1.Предварителен план за охрана на обект № 40, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и
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техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, входове и изходи, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на 
съотвените постове и работно им време (пост 1 - 24 часов сменен режим от 07:00 часа до 19:00 часа и 
от 19:00 часа до 07:00 часа и пост 2 - нощен от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в 
месеца), действията на охранителите по време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и 
комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 2 бр. пистолети, 32 бр. боеприпаси за 
него, 2бр. белезници, 2 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 2 бр. палки, 2 бр. 
фенерчета,2 бр. дъждобрани, 1 бр. аптечка, 1 бр. бинокъл, 2бр. радиостанции, 2бр. GSM, 2бр. 
устройство за контрол на обхода, 2 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки 
на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), 
описание на организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на постовете, 
периметъра на охраната и функционалните задължения на постовете -  охранителя по време на 
дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при 
констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на 
МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът 
предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно 
спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при 
спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, 
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за 
охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно плана участникът предвижда да осъществява 
физическата охрана на обекта от 7 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен 
график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ” В концепцията за физическа охрана, 
участникът е определил стратегията и мотивите за разположението на постовете и маршрута им в 
съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни 
действия на охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата на обект X» 40.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 40.

40.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 21 броя (17 
броя камери за видеонаблюдение и 4 броя СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект № 40, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 11 броя 
(8 броя камери за видеонаблюдение и 3 броя СОТ системи).

40.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 40. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входове/изходи, 
елементите на обекта за охрана, разположението на постовете, маршрута им на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 40 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

41. Обект № 41 „Екипировъчен пункт - Г.Оряховица разпределителна”
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В техническото си предложение за обект № 41 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 
представил:

41.1.Предварителен план за охрана на обект № 41, съдържащ: схема, общи положения, цел, 
контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и 
изход, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа 
режим на смяна, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта, брой охранители на 
съответния пост и работно време на съответния пост (един нощен пост в работните дни -  от 19:00 часа 
до 07:00 часа и един денонощен пост за почивни дни и празници - от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 
часа до 07:00 часа), действията на охранителите по време на дежурство, средствата за защита, 
въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 1 бр. пистолет, 16 бр. 
боеприпаси за него, 1 бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка,
1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 1 бр. радиостанция, 1 бр. GSM. 1 бр. 
устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки 
на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), 
описание на организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на поста, 
периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), 
основни права и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани 
нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. 
и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на 
обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията 
за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за 
частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за 
вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява 
физическата охрана на обекта от 3 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен 
график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, 
участникът е определил стратегията и мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие 
с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата на обект № 41. В концепцията за 
охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се инсталират система за 
видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода („БОДРОСТ”).

В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще наблюдава 
отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен канал, 
което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция за 
охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект №41.
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41.2. Брой технически средства за охрана: Съгласно минималните изисквания, посочени в 
Приложение № 1.1, „Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да 
се осъществява с технически средства, но участникът е предложил технически средства за охрана на 
обект № 41 (посочени на схемата, в предварителния план и в изготвената от участника Спецификация)
- 3 броя (2 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

41.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект №41 .  Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входа/изхода, елементите 
на обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 41 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

42. Обект № 42 „Локомотивен район Димитровград”
В техническото си предложение за обект № 42 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
42.1.Предварителен план за охрана на обект № 42, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и изход, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на 
съотвените постове и работно им време (пост 1 - 24 часов сменен режим от 07:00 часа до 19:00 часа и 
от 19:00 часа до 07:00 часа и пост 2 - нощен от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в 
месеца), действията на охранителите по време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и 
комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 2 бр. пистолети, 32 бр. боеприпаси за 
него, 2бр. белезници, 2 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 2 бр. палки, 2 бр. 
фенерчета,2 бр. дъждобрани, 1 бр. аптечка, 1 бр. бинокъл, 2бр. радиостанции, 2бр. GSM, 2бр. 
устройство за контрол на обхода, 2 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки 
на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), 
описание на организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на постовете, 
периметъра на охраната и функционалните задължения на постовете -  охранителя по време на 
дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при 
констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на 
МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът 
предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно
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спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при 
спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, 
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за 
охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно плана участникът предвижда да осъществява 
физическата охрана на обекта от 7 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен 
график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ” В концепцията за физическа охрана, 
участникът е определил стратегията и мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие 
с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата на обект № 42.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 42.

42.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 15 броя (12 
броя камери за видеонаблюдение и 3 броя СОТ системи) и отговаря на минималните изисквания на 
възложителя за обект № 42, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” -  15 броя 
(12 броя камери за видеонаблюдение и 3 броя СОТ системи)

42.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 42. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, датчиците на 
СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 42 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

43. Обект № 43 „Сервизна работилница - Локомотивен район Димитровград”
В техническото си предложение за обект № 43 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
43.1.Предварителен план за охрана на обект № 43, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и
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изход на обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана 
съдържа режим на смяна, ! денонощен въоръжен пост, общ брой охранители, ангажирани за охрана на 
обекта и брой охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 
19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на 
дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни 
знаци и бадж, 1бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1 бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на 
оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 
1 бр. радиостанция, 1 бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 
бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  
охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план 
участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 4 броя охранители по 
предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система 
„БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за 
разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на възложителя за брой 
охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 43.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 43.

43.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 6 броя (4 
броя камери за видеонаблюдение и 2 броя СОТ системи) и надвишава 
на минималните изисквания на възложителя за обект № 43, посочени в Приложение № 1.1. 
„Спецификация на Възложителя” - 5 броя (4 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

43.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 43. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани вход/изход, елементите на 
обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 43 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

44. Обект № 44 „Склад ВВЗ Скобелево - Локомотивен район Димитровград”
В техническото си предложение за обект № 44 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
44.1.Предварителен план за охрана на обект № 44, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и
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организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти“, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, входове 
и изходи на обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа 
охрана съдържа режим на смяна, 1 денонощен въоръжен пост, общ брой охранители, ангажирани за 
охрана на обекта и брой охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 
часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по 
време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, 
обозначителни знаци и бадж, 1 бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1бр. белезници. 1 бр. каса за 
съхранение на оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 
бр. бинокъл, 1 бр. радиостанция, 1 бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон- 
преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на 
контролните точки и време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната 
(участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните 
задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на 
охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно 
схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при 
възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим 
на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, 
Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната охранителна 
дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана. Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява физическата охрана 
на обекта от 4 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ 
и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил 
стратегията и мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на 
дежурство, съобразени със спецификата на обект № 44.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 44.

44.2.Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 3 броя (2 
броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система) и надвишава минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 1 брой СОТ система.

63



44.3.Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 44. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входове/изходи, 
елементите на обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 44 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

45. Обект № 45 „База Калояновец - Локомотивен район Стара Загора”
В техническото си предложение за обект № 45 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
45.1.Предварителен план за охрана на обект № 45, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и 
изход на обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана 
съдържа режим на смяна, 1 денонощен въоръжен пост, общ брой охранители, ангажирани за охрана на 
обекта и брой охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 
19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на 
дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни 
знаци и бадж, 1бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1 бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на 
оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 
1бр. радиостанция, 1 бр. GSM, I бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 
бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  
охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план 
участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 5 броя охранители по 
предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система
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„БОДРОСТ". В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за 
разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на възложителя за брой 
охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 45.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ"). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 45.

45.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 11 броя (8 
броя камери за видеонаблюдение и 3 броя СОТ системи) и отговаря на минималните изисквания на 
възложителя за обект № 45, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя" - 11 броя 
(8 броя камери за видеонаблюдение и 3 броя СОТ системи).

45.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти", за обект № 45. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани вход/изход, елементите на 
обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 45 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

46. Обект № 46 „Склад ВВЗ Николаево - Локомотивен район Стара Загора”
В техническото си предложение за обект № 47 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
46.1. Предварителен план за охрана на обект № 46, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, входове 
и изходи на обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа 
охрана съдържа режим на смяна, 1 денонощен въоръжен пост, общ брой охранители, ангажирани за 
охрана на обекта и брой охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 
часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по 
време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло,
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обозначителни знаци и бадж, 1бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1 бр. белезници, 1 бр. каса за 
съхранение на оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, ! бр. аптечка и 1 
бр. бинокъл, 1 бр. радиостанция, 1бр. GSM, 1бр. устройство за контрол на обхода, I бр. паник бутон- 
преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на 
контролните точки и време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната 
(участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните 
задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на 
охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно 
схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при 
възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим 
на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, 
Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната охранителна 
дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява физическата охрана 
на обекта от 4 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ 
и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил 
стратегията и мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на 
дежурство, съобразени със спецификата на обект № 46.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 46.

46.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 5 броя (4 
броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система) и надвишава минималните изисквания на 
Възложителя за обект № 46, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 1 брой 
СОТ система.

46.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 46. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входове/изходи, 
елементите на обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 46 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

47. Обект № 47 „Локомотивно депо Стара Загора”
В техническото си предложение за обект № 47 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
47.1.Предварителен план за охрана на обект № 47, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване

66



на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и изход, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на 
денонощен пост № ] (стационарно-обходен) и Пост № 2 (обходен), работно време на постовете (от 
07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на 
охранителите по време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено 
облекло, обозначителни знаци и бадж, 2 бр. пистолети, 32 бр. боеприпаси за него, 2бр. белезници, 1 бр. 
каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 2 бр. палки, 2 бр. фенерчета, 2 бр. дъждобрани, 2 бр. 
аптечка, 2 бр. бинокъл, 2бр. радиостанции, 2бр. GSM, 2бр. устройство за контрол на обхода, 2 бр. 
паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода 
(местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), описание на 
организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на постовете, периметъра на 
охраната и функционалните задължения на постовете -  охранителя по време на дежурство), основни 
права и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и 
нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на 
охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и 
пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и 
сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната 
охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно плана участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 9 
броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане 
на система „БОДРОСТ” В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и 
мотивите за разположението на постовете и маршрута им в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на 
дежурство, съобразени със спецификата на обект № 47.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 47.

47.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 22 броя (8 
броя камери за видеонаблюдение и 14 броя СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект № 47, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 14 броя 
(8 броя камери за видеонаблюдение и 6 броя СОТ системи).

47.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 47. Видни от схемата са географските и териториалните
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особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани вход/изход, елементите на 
обекта за охрана, разположението на постовете, маршрута им на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 47 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

48. Обект № 48 Екипировъчен пункт Тулово
В техническото си предложение за обект № 48 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
48.1.Предварителен план за охрана на обект № 48, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и 
изход на обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана 
съдържа режим на смяна, 1 денонощен въоръжен пост, общ брой охранители, ангажирани за охрана на 
обекта и брой охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 
19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на 
дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни 
знаци и бадж, 1 бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на 
оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 
1бр. радиостанция, 1 бр. GSM, 1бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 
бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  
охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план 
участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 5 броя охранители по 
предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система 
„БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за 
разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на възложителя за брой 
охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 48.
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В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка no GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 48.

48.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 5 броя (2 
броя камери за видеонаблюдение и 3 брой СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект № 48, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 3 броя 
(2 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

48.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 48. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани вход/изход, елементите на 
обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 48 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

49. Обект № 49 „Склад ВВМ Хан Аспарух - Локомотивен район Стара Загора”
В техническото си предложение за обект № 49 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
49.1.Предварителен план за охрана на обект № 49, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП” ЕООД”. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, входове 
и изходи на обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа 
охрана съдържа режим на смяна, 1 денонощен въоръжен пост, общ брой охранители, ангажирани за 
охрана на обекта и брой охранители на денонощен пост, работно време на моста (от 07:00 часа до 19:00 
часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по 
време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, 
обозначителни знаци и бадж, 1бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 16р. белезници, 1 бр. каса за 
съхранение на оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр, дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 
бр. бинокъл, 1бр. радиостанция, 1 бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон- 
преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на
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контролните точки и време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната 
(участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните 
задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на 
охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно 
схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при 
възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим 
на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, 
Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната охранителна 
дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява физическата охрана 
на обекта от 4 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ 
и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил 
стратегията и мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на 
дежурство, съобразени със спецификата на обект № 49.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 49.

49.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 3 броя (2 
броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система) и надвишава минималните изисквания на 
Възложителя за обект № 49, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 1 брой 
СОТ система.

49.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 49. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани входове/изходи, 
елементите на обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за 
видеонаблюдение, датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 49 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

50. Обект № 50 „Помпени станции р. Марица - Локомотивен район Димитровград”
В техническото си предложение за обект № 50 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
50.1.Предварителен план за охрана на обект № 50, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е
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предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, входове 
и изходи на обекта, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа 
охрана съдържа режим на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта 
и брой охранители на съответния пост, работно време на поста (в празничните и почивни дни един 
денонощен пост -  от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, в работните дни един 
нощен пост - от 19:00 часа до 07:00 часа), действията на охранителите по време на дежурство, 
средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 
1 бр. пистолет, 36 бр. боеприпаси за него, 1 бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и 
боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 1 бр. 
радиостанция, Збр. GSM, Збр, устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. 
паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  
охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността. Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план 
участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 3 броя охранители по 
предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система 
„БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за 
разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на възложителя за брой 
охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 50.

В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 50.

50.2. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 50. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани вход/изход, елементите на 
обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

50.3. Брой технически средства за охрана: Съгласно минималните изисквания, посочени в 
Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да 
се осъществява с технически средства, но участникът е предложил технически средства за охрана на 
обект № 50 (посочени на схемата, в предварителния план и в изготвената от участника Спецификация)
- 3 броя (2 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).
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С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 50 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

51. Обект № 51 „Склад ВВЗ Момчилград - Локомотивен район Димитровград”
В техническото си предложение за обект № 51 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:

51.1.Предварителен план за охрана на обект № 51, съдържащ: схема, общи положения, цел, 
контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, вход и 
изход, елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа 
режим на смяна, един денонощен въоръжен пост, общ брой охранители, ангажирани за охрана на 
обекта и брой охранители на денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 
19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на 
дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни 
знаци и бадж, 1 бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1 бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на 
оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 
1бр. радиостанция, 1 бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 
бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и 
време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на поста, периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  
охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план 
участникът предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 4 броя охранители по 
предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система 
„БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за 
разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на възложителя за брой 
охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, 
съобразени със спецификата на обект № 51.

72



В концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ система и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана е технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 51.

51.2. Брой технически средства за охрана: Съгласно минималните изисквания, посочени в 
Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да 
се осъществява с технически средства, но участникът е предложил технически средства за охрана на 
обект № 51 (посочени на схемата, в предварителния план и в изготвената от участника Спецификация) 
- 3 броя (2 броя камери за видеонаблюдение и 1 брой СОТ система).

51.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект №51.  Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани вход/изход, елементите на 
обекта за охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 51 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

52. Обект № 52 „Локомотивно депо Дупница”
В техническото си предложение за обект № 52 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
52.1.Предварителен план за охрана на обект № 52, съдържащ: схема, общи положения, цел, 

контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, и указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта, заключителни разпоредби и примерен сменен график. При възникване 
на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява мероприятията, 
посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни ситуации, 
природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при завишени 
мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е предвидил 
изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В детайлната 
концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал елементите за 
реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, конфидициалност и 
техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта (местоположението, 
границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за 
участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, 
обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, елементите на обекта на 
охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим на смяна, брой постове, 
общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на денонощен пост № 1 
(стационарно-обходен) и Пост № 2 (обходен), работно време на постовете (от 07:00 часа до 19:00 часа 
и от 19:00 часа до 07:00 часа, всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време 
на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни 
знаци и бадж, 2 бр. пистолети, 32 бр. боеприпаси за него, 2бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на 
оръжието и боеприпасите, 2 бр. палки, 2 бр. фенерчета, 2 бр. дъждобрани, 2 бр. аптечка, 2 бр. бинокъл, 
2бр. радиостанции, 2бр. GSM, 2бр. устройство за контрол на обхода, 2 бр. паник бутон-преносим и 1 
бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и
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време на извършване на обхода), описание на организацията на охраната (участникът е посочил 
местонахождението на постовете, периметъра на охраната и функционалните задължения на постовете 
-  охранителя по време на дежурство), основни права и задължения на охранителите, пропускателен 
режим, действия при констатирани нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на 
органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. 
Участникът предвижда охраната на обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при 
стриктно спазване на Инструкцията за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за 
охрана при спазване на Закона за частната охранителна дейност. Кодекса на труда (КТ), Закон за 
оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана. 
Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния трудов ред. Съгласно плана участникът 
предвижда да осъществява физическата охрана на обекта от 9 броя охранители по предварително 
изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ” В 
концепцията за физическа охрана, участникът е определил стратегията и мотивите за разположението 
на постовете и маршрута им в съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим 
на работа и конкретни действия на охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата 
на обект № 52.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис, СОТ системи и система за контрол на обхода 
(„БОДРОСТ”). В концепцията участникът е отбелязал, че денонощен мониторинг център ще 
наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системите чрез изградена връзка по GPRS комуникационен 
канал, което позволява регистриране в реално време. Съгласно предоставената от участника концепция 
за охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 52.

52.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 18 броя (16 
броя камери за видеонаблюдение и 2 броя СОТ системи) и надвишава минималните изисквания на 
възложителя за обект № 52, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” - 13 броя 
(11 броя камери за видеонаблюдение и 2 броя СОТ системи).

52.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 52. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на постовете, маршрута им на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

Комисията установи, че на изготвената от участника схема са отбелязани 15 камери за 
видеонаблюдение, а в изготвената от участника Спецификация участникът е предвидил 16 бр. камери 
за охрана на настоящия обект. В „Детайлната концепция за изпълнение и организацията на охрана 
на обекта” /на стр. 1455 от офератата на Консорциум „Престиж Секюрити”/, в „Концепция за 
физическа охрана” /на стр. 1456/ и в „Концепция за охрана с тенически средства” /на стр. 1460 от 
офертата/ участникът също е посочил, че броят камери за видеонаблюдение са общо 16 /шестнадесет/. 
С оглед факта, че участникът четирикратно е заявил в офертата си, че броят на видеокамерите 
за охрана на този обект са 16, комисията приема, че предложеният от участника брой камери за 
видеонаблюдение за обект № 52 са 16 на брой.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 52 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

53. Обект № 53 „Екипировъчен п у н к т  Перник”
В техническото си предложение за обект № 53 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:
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53.1.Предварителен план за охрана на обект № 53, съдържащ: схема, общи положения, цел, 
контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП" ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на въоръжения 
стационарно-обходен пост, работно време на поста (за работните дни в месеца -  от 17:00 часа до 07:30 
часа и за почивни дни и празници - от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа), 
действията на охранителите по време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация 
(униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 1 бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, 1бр. 
белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. 
дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 1бр. радиостанция, 1 бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на 
обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода 
(местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), описание на 
организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на 
охраната и функционалните задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), основни права 
и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и 
нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на 
охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и 
пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и 
сигурността. Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната 
охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява физическата охрана 
на обекта от 3 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ 
и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил 
стратегията и мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на 
дежурство, съобразени със спецификата на обект № 53.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис и система за контрол на обхода („БОДРОСТ”). В 
концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се инсталират 
система за видеонаблюдение и запис и система за контрол на обхода („БОДРОСТ”). Системите за 
сигурност са съобразени със спецификата на обекта. Постът ще разполага с телефон и паник бутон за 
бърза връзка с денонощния мониторинг център. Съгласно предоставената от участника концепция за 
охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 53.
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53.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 6 броя (6 
броя камери за видеонаблюдение), като същият надвишава минималните изисквания на възложителя за 
обект № 53, посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” -  4 броя (4 броя камери 
за видеонаблюдение).

53.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 53. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение и контролните 
точки на системата „БОДРОСТ“.

Комисията установи, че на изготвената от участника схема са отбелязани 5 камери за 
видеонаблюдение, а в изготвената от участника Спецификация участникът е предвидил 6 бр. камери 
за охрана на настоящия обект. В „Детайлната концепция за изпълнение и организацията на охрана 
на обекта” /на стр. 1475 от офератата на Консорциум „Престиж Секюрити”/, както и в „Концепция за 
физическа охрана” /на стр. 1476/ и „Концепция за охрана с тенически средства” /на стр. 1480 от 
офертата/ участникът също е посочил, че броят камери за видеонаблюдение е 6 /шест/. С оглед факта, 
че участникът четирикратно е заявил в офертата си, че броят на видеокамерите за охрана на 
този обект са 6, комисията приема, че предложеният от участника брой камери за 
видеонаблюдение за обект № 53 са 6 на брой.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 53 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

54. Обект № 54 „Екипировъчен пункт Кулата”
В техническото си предложение за обект № 54 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:

54.1.Предварителен план за охрана на обект № 54, съдържащ: схема, общи положения, цел, 
контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява 
мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, брой постове, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на 
денонощен пост, работно време на поста (от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа, 
всички календарни дни в месеца), действията на охранителите по време на дежурство, средствата за 
защита, въоръжение и комуникация (униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, 1бр. пистолет, 
16 бр. боеприпаси за него, I бр. белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 1 бр.
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палка, 1 бр. фенерче, 1 бр. дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 1 бр. радиостанция, Збр. GSM, Збр. 
устройство за контрол на обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки 
на контрол на обхода (местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), 
описание на организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на поста, 
периметъра на охраната и функционалните задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), 
основни права и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани 
нарушения и нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. 
и усилване на охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на 
обекта и пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията 
за реда и сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за 
частната охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за 
вътрешния трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява 
физическата охрана на обекта от 5 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен 
график, съобразен с КТ и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, 
участникът е определил стратегията и мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие 
с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, съобразени със спецификата на обект № 54.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират система за видеонаблюдение и запис и система за контрол на обхода („БОДРОСТ”). В 
концепцията за охрана с технически средства на обекта, участникът е предложил да се инсталират 
система за видеонаблюдение и запис и система за контрол на обхода („БОДРОСТ”). Системите за 
сигурност са съобразени със спецификата на обекта. Постът ще разполага с телефон и паник бутон за 
бърза връзка с денонощния мониторинг център. Съгласно предоставената от участника концепция за 
охрана с технически средства, участникът е изложил мотивите и целите за разположението на 
техническите средства, касаещи обект № 54.

54.2. Брой технически средства за охрана: Предложеният от участника брой технически средства 
в предварителния план, в изготвената от участника Спецификация и отразени на схемата е 2 броя 
камери за видеонаблюдение и отговаря на минималните изисквания на възложителя за обект № 54, 
посочени в Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя”.

54.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 54. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за 
охрана, разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение и контролните 
точки на системата „БОДРОСТ”.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 54 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

55. Обект № 55 „Екипировъчен пункт Брусарци”
В техническото си предложение за обект № 55 КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” е 

представил:

55.1.Предварителен план за охрана на обект № 55, съдържащ: схема, общи положения, цел, 
контрол и управление на охранителната дейност, оценка на риска, детайлна концепция за изпълнение и 
организацията на охрана на обекта, концепция за физическа охрана, концепция за охраната с 
технически средства, координация и контрол по дейността на служителите от охраната с посочени 
телефони за връзка, задължения на охранителя, указания и тактика на действие на охраната (действия 
при нормална обстановка в работно време, действия при кризисни и екстремни ситуации), описание на 
регистри и документи на обекта и заключителни разпоредби и примерен сменен график. При 
възникване на критични ситуации, съгласно предварителния план охранителят изпълнява
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мероприятията, посочени в изготвения от участника „План за действия при възникване на кризисни 
ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове, взаимодействие с органите на МВР и при 
завишени мерки за сигурност в обекти на „БДЖ ТП“ ЕООД“. В този план за действие участникът е 
предвидил изчерпателен брой рискови ситуации и е представил начините за тяхното овладяване. В 
детайлната концепция за изпълнението и организацията на охрана на обекта, участникът е описал 
елементите за реализирането й (планиране, координация, контрол, обучение и квалификация, 
конфидициалност и техническо обезпечаване и развитие) и е отразил особеностите на обекта 
(местоположението, границите, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 
към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, обстановката в обекта и около него, отрицателните и положителните фактори, 
елементите на обекта на охрана и уязвимите точки). Концепцията за физическа охрана съдържа режим 
на смяна, общ брой охранители, ангажирани за охрана на обекта и брой охранители на въоръжения 
стационарно-обходен пост, работно време на поста (за работните дни в месеца -  от 17:00 часа до 07:30 
часа и за почивни дни и празници - от 07:00 часа до 19:00 часа и от 19:00 часа до 07:00 часа), 
действията на охранителите по време на дежурство, средствата за защита, въоръжение и комуникация 
(униформено облекло, обозначителни знаци и бадж, I бр. пистолет, 16 бр. боеприпаси за него, I бр. 
белезници, 1 бр. каса за съхранение на оръжието и боеприпасите, 1 бр. палка, I бр. фенерче, 1 бр. 
дъждобран, 1 бр. аптечка и 1 бр. бинокъл, 1 бр. радиостанция, 1 бр. GSM, 1 бр. устройство за контрол на 
обхода, 1 бр. паник бутон-преносим и 1 бр. паник бутон-стационарен), точки на контрол на обхода 
(местонахождение на контролните точки и време на извършване на обхода), описание на 
организацията на охраната (участникът е посочил местонахождението на поста, периметъра на 
охраната и функционалните задължения на поста -  охранителя по време на дежурство), основни права 
и задължения на охранителите, пропускателен режим, действия при констатирани нарушения и 
нередности, съгласно схемата за оповестяване на органите на МВР/ОДМВР, АУ ГЗ и т.н. и усилване на 
охраната при възникване на кризисни ситуации. Участникът предвижда охраната на обекта и 
пропускателния режим на обекта да се осъществява при стриктно спазване на Инструкцията за реда и 
сигурността, Правилника за пропускателен режим за охрана при спазване на Закона за частната 
охранителна дейност, Кодекса на труда (КТ), Закон за оръжия, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия, Закон за МВР, плана, Инструкцията за охрана и Правилника за вътрешния 
трудов ред. Съгласно предварителния план участникът предвижда да осъществява физическата охрана 
на обекта от 3 броя охранители по предварително изготвен и утвърден месечен график, съобразен с КТ 
и въвеждане на система „БОДРОСТ”. В концепцията за физическа охрана, участникът е определил 
стратегията и мотивите за разположението на поста и маршрута в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по време на 
дежурство, съобразени със спецификата на обект № 55.

В концепцията за охраната с технически средства на обекта, участникът е предложил да се 
инсталират СОТ система и система за контрол на обхода („БОДРОСТ”). В концепцията участникът е 
отбелязал, че денонощен мониторинг център ще наблюдава отдалеченото състояние на СОТ системата 
чрез изградена връзка по GPRS комуникационен канал, което позволява регистриране в реално време. 
Съгласно предоставената от участника концепция за охрана с технически средства, участникът е 
изложил мотивите и целите за разположението на техническите средства, касаещи обект № 55.

55.2. Брой технически средства за охрана: Съгласно минималните изисквания, посочени в 
Приложение № 1.1. „Спецификация на Възложителя” Възложителят не е изискал охраната на обекта да 
се осъществява с технически средства, но участникът е предложил технически средства за охрана на 
обект № 55 (посочени на схемата, в предварителния план и в изготвената от участника Спецификация) 
- 1 брой СОТ система.

55.3. Схематично изображение на обекта: Изготвената от участника схема е напълно разбираема, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта, съобразени с изискванията на Възложителя, посочени 
в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на 
предложените за охрана обекти”, за обект № 55. Видни от схемата са географските и териториалните 
особености на обекта. Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани елементите на обекта за

78



охрана, разположението на поста, маршрута на движение, датчиците на СОТ системата и контролните 
точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че техническото предложение на участника за 
охрана на обект № 55 отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

С оглед гореизложеното, Комисията счита, че предоставените от участника КОНСОРЦИУМ 
„ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ" документи в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката" за 55 
обекти отговорят на предварително обявените условия на възложителя.

Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и се подписа от всички членове на 
комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......Утт..... „-....х. /Георги Велков/

ЧЛЕНОВЕ:

1. ........ .............................. /Ивелин Славчев/
Подписите са заличени на
основание чл.2 от ЗЗЛД, 2. .
във връзка с чл.226, ал.З от /
ЗОП /отм./ 3. ..... ................... v .y......../Пламен Петков/

/"'I

4. ...........Илиева/

5. .

........ | ...../Любен Нанов/

7.................vr..r..<^7 /Десислава Луканова/

8. .................. /Катя Стоянова/
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П Р О Т О К О Л  № 5

В ] 1:00 часа, на 17.08.2016 г., на 18.08.2016 г., на 19.08.2016 г., в 13:30 часа на 22.08.2016 
г. и в 11:00 часа на 29.09.2016 г. в сградата на “БДЖ-Товарни превози" ЕООД -  София, ул. 
"Иван Вазов" № 3, в изпълнение на Заповеди № 225/31.05.2016 год. и № 531/30.08.2016 год. на 
Управителя на “БДЖ -  Товарни превози" ЕООД за провеждане на открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Опазване имуществото и подвижния жп състав, 
собственост на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД, както и на превозваните товари, чрез: 
денонощна въоръжена физическа охрана, системи за видеонаблюдение и системи за охрана със 
сигнално-охранителна техника (СОТ) за период от три години", публикувана в регистъра на 
АОП под уникален № 01558-2016-0008 и в Официалния вестник на Европейския съюз под № 
2016S 071-124880, се събра назначената, с горецитираната заповед, комисия в състав:

Председател: Георги Велков ръководител отдел „ОПП” при „БДЖ -  Товарни превози" 
ЕООД;

Членове:
1. Васимир Илиев -  Ръководител на отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД;
2. Пламен Василев - Старши експерт в отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни превози” 

ЕООД;
3. Пламен Петков - Старши експерт в отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни превози” 

ЕООД;
4. Мария Илиева - Старши експерт в отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни превози” 

ЕООД;
5. Петър Бръснаров -  Главен експерт „ППАР” в отдел „ППАР” при „БДЖ -  Товарни 

превози” ЕООД;
6. Любен Нанов -  Директор на дирекция "Финанси и администрация” при „БДЖ -  

Товарни превози” ЕООД;
7. Десислава Луканова -  Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ -  Товарни 

превози” ЕООД;
8. Катя Стоянова -  Главен експерт, ППОП в отдел „ОПП” при „БДЖ -  Товарни превози” 

ЕО ОД, длъжностно лице, натоварено с функциите по изготвянето на протоколите от работата 
на комисията.

Комисията продължи работата си. Предвид обстоятелството, че всички документи, 
представени от участника КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” в Плик № 2, отговарят на 
изискванията на ЗОП и на предварително определените и обявени от Възложителя условия, 
същият се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

В съответствие с предварително обявените в документацията условия, комисията 
извърши оценка на всички показатели с изключение на цената при спазване на методиката за 
оценка на офертите. Съгласно приложената към документацията за участие Методика за 
определяне комплексната оценка на офертите /Приложение № 2/, два от показателите за 
оценяване „План за охрана и детайлна концепция за начина и организацията за изпълнение на 
охраната” (Пподкноио) и „Техническа оценка на охрана с технически средства” (Птоотс) са за 
оценяване на техническото предложение на участника с обща тежест в комплексната оценка 
50% (Пподкноио -  30% и Птоотс -  20%). По същите показатели комисията извърши оценка по 
всеки подпоказател, съобразно поставените технически изисквания.

Комисията премина към оценяване на представеното от участника КОНСОРЦИУМ 
„ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” техническо предложение съгласно методиката за определяне 
комплексната оценка на офертите (Приложение № 2 към документацията за участие), както 
следва:

I- Показател 1. План за охрана и детайлна концепция за начина и организацията за 
изпълнение на охраната -  Пподкноио.
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За показател Пподкноио, комисията извърши оценяване по всеки подпоказател („План 
за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, 
„Схематично изображение на охраната на обекта” и „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”), за всеки обект от 55-те обекта.

1. Обект ЛГа 1 „ВРУ Бургас ремонтен коловоз”
1.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 1 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона за 

частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и схема 
на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта са 
съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 1. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 1. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че 
участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

1.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 1, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута на движение, камерите за видеонаблюдение, датчиците на 
СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично 
изображение на охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 
точки.

1.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите си 
(наблюдение на сектори съобразени с уязвимите места) за разположението на техническите 
средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, датчици на СОТ системи и контролни 
точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и технически възможности.

С оглед гореизложеното, С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция 
за охраната с технически средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че 
участникът следва да получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.З., за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за начина и
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организацията за изпълнение на охраната” за обект № 1, а именно: Пподкноио = 15+10+5. 
участникът получава 30 точки.

2. Обект № 2 .Л111С и ВРП -  Дружба”
2.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 2 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона за 

частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и схема 
на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта са 
съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 2. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 2. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че 
участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

2.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 2, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. 
„Схематично изображение на охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 10 точки.

2.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед на това, С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за 
охраната с технически средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че 
участникът следва да получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1,1.,
1.2. и 1.З., за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за начина и 
организацията за изпълнение на охраната” за обект № 2, а именно: Пподкноио = 15+10+5, 
участникът получава 30 точки.
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3. О б ек т  №  3 „ В а го н о р ем о н тен  у ч а ст ъ к  К а р н о б а т ”
3.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 3 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от 

Закона за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, 
както и схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на 
обекта са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите 
и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени е обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 3. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 3. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че 
участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

3.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 3, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично 
изображение на охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 
точки.

3.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите 
(наблюдение на сектори, съобразено с уязвимите места) за разположението на техническите 
средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, датчици на СОТ система и контролни 
точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и технически възможности.

С оглед гореизложеното, С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция 
за охраната с технически средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че 
участникът следва да получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.З., за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за начина и 
организацията за изпълнение на охраната” за обект № 3, а именно: Пподкноио = 15+10+5, 
участникът получава 30 точки.

4. Обект № 4 „Жп гара Бургас разпределителна”
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4.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 
съобразно спецификата на обекта”:

Предварителният план за охраната на обект № 4 отговаря напълно на чл.24. ал.2 от 
Закона за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, 
както и схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на 
обекта са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите 
и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 4. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 4. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че 
участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

4.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 4, е

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ".

С оглед гореизложеното, С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично 
изображение на охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 
точки.

4.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите 
(наблюдение на сектори, съобразено с уязвимите места) за разположението на техническите 
средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, датчици на СОТ система и контролни 
точки на системата „БОДРОСТ”), техния брой и технически възможности.

С оглед гореизложеното, С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция 
за охраната с технически средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че 
участникът следва да получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.З., за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за начина и 
организацията за изпълнение на охраната” за обект JVs 4, а именно: Пподкноио -  15+10+5, 
участникът получава 30 точки.

5. Обект № 5 „Вагоноремонтен цех Варна”
5.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
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Предварителният план за охраната на обект № 5 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона за 
частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и схема 
на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта са 
съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 5. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 5. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че 
участникът следва да получи 15 точки.

5.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 5, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ”.

С оглед гореизложеното, С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. 
„Схематично изображение на охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 10 точки.

5.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите 
(наблюдение на сектори, съобразено с уязвимите места) за разположението на техническите 
средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, датчици на СОТ системи и контролни 
точки на системата „БОДРОСТ”), техния брой и технически възможности.

С оглед гореизложеното, С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция 
за охраната с технически средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че 
участникът следва да получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.3., за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за начина и 
организацията за изпълнение на охраната” за обект № 5. а именно: Пподкноио = 15+10+5, 
участникът получава 30 точки.

6. Обект № 6 „Вагоноремонтен цех Синдел”
6.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 6 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона за 

частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и схема 
на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта са
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съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и е 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 6. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 6. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

6.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 6, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ”.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

6.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите 
(наблюдение на сектори, съобразено с уязвимите места) за разположението на техническите 
средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, датчици на СОТ система и контролни 
точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.3. Шподкноио^Тб+М+З). за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 6, участникът получава 
30 точки.

7. Обект № 7 „Фериботен комплекс и екипировъчен пункт Варна”
7.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 7 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона за 

частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и схема 
на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта са 
съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани
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отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 7. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 7. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

7.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Изготвената от участника схема е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и

граници на обекта. Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. 
Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани разположението на постове, маршрутите, 
камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата 
„БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

7.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите 
(наблюдение на сектори, съобразено с уязвимите места) за разположението на техническите 
средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, датчици на СОТ системи и контролни 
точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пподкноио^ЗЗ+Ю+б), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 7, участникът получава 
30 точки.

8. Обект № 8 „Вагоноремонтен цех Горна Оряховица разпределителна”
8.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 8 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона за 

частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и схема 
на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта са 
съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 8. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с
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изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 8. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

8.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 8, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ”.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

8.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите 
(наблюдение на сектори, съобразено с уязвимите места) за разположението на техническите 
средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, датчици на СОТ система и контролни 
точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+Ю+5), за показател 1, „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 8, участникът получава 
30 точки.

9. Обект № 9 „Вагоноремонтен цех Русе север”
9.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 9 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона за 

частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и схема 
на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта са 
съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 9. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 9. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва
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фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

9.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 9, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ”.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

9.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите 
(наблюдение на сектори, съобразено с уязвимите места) за разположението на техническите 
средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, датчици на СОТ система и контролни 
точки на системата „БОДРОСТ”), техния брой и технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. Шподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 9. участникът получава 
30 точки.

10. Обект №10- „Склад ВВМ Асеново”
10.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 10 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 10. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 10. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение но отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

10



С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

10.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 10, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролите точки на системата „БОДРОСТ".

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

10.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ"), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1,2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5). за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 10, участникът получава 
30 точки.

11. Обект №11 „Гара Горна Оряховица разпределителна”
11.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 11 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№11.  При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и маршрути 
на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 11 .  
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

11.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
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Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 11, с
отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрути, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

11.3.Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 11. участникът получава 
30 точки.

12. Обект №12 „Ремонтно техническа работилница Дупница”
12.1. Под показател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 12 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 12. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 12. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

12.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 12, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани
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разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

12.3.Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната е технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.«
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5). за показател 1, „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 12, участникът получава 
30 точки.

13. Обект №13 „Вагоноремонтен цех Перник и ж.п. гара Перник разпределителна”
13.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 13 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№13 .  При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и маршрути 
на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 13. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

13.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 13, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрути, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.
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13.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 13, участникът получава 
30 точки.

14. Обект №14 „Вагоноремонтен цех Пловдив”
14.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обект а”:
Предварителният план за охраната на обект № 14 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 14. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и маршрути 
на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 14. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

14.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Изготвената от участника схема е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и

граници на обекта. Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. 
Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани разположението на постовете, 
маршрутите, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ системите и контролните точки 
на системата „БОДРОСТ“.

Комисията установи, че на изготвената от участника схема са отбелязани 2 СОТ 
системи, а в Спецификацията /изготвена по Образец № 19 от документацията за участие/, 
както и в „Детайлната концепция за изпълнение и организацията на охрана на обекта” 
участникът е оферирал общо 3 /три/ СОТ системи. Видно е от представената „Концепцията 
за охрана с технически средства” /на стр. 630 от офертата/ и от „Детайлната концепция” 
/на стр. 624/, че участникът двукратно е уточнил и местоположението на 3-те СОТ
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системи, а именно: в цех № 1, в цех № 2 и в административната сграда, находящи се в 
същия обект. С оглед горното, се налага изводът, че предложеният от участника брой 
СОТ системи за обект № 14 са 3 на брой.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че поради липсата на разположение на трета СОТ 
система на схемата, участникът е предоставил добро схематично изображение на охраната на 
обект № 14 и следва да получи 6 точки, вместо 10 точки.

14,З.Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната е технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пподкноио-15+6+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 14, участникът получава 
26 точки.

15. Обект №15 „База за ремонт на контйнери Димитровград”
15.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 15 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 15. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 15. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

15.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 15, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани
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разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

15.3.Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+Ю+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 15, участникът получава 
30 точки.

16. Обект №16 „Гара Димитровград север- разпределителна”
16.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 16 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 16. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 16. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД,

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

16.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 16, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение и контролните точки на 
системата „БОДРОСТ“.
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С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

16.3.Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение и 
контролни точки на системата „БОДРОСТ”), техния брой и технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1,1„
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 16, участникът получава 
30 точки.

17. Обект №17 „Гара Свиленград и Екипировъчен пункт Свиленград”
17.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 17 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 17. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и маршрута 
на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 17. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

17.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 17, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

17.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:
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Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2, и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 17. участникът получава 
30 точки.

18. Обект №18 „Гара товарна Септември”
18.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 18 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти". Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 18. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект №> 18. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

18.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 18,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

18.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (контролни точки на системата 
„БОДРОСТ“) и техния брой.
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С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната е технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.3. Шподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 18, участникът получава 
30 точки.

19. Обект № 19 „Вагоноремонтен цех Стара Загора”
19.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 19 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание но всички елем ен т, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 19. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и маршрута 
на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 19. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

19.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 19, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

19.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с 
технически средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът 
следва да получи 5 точки.
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Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1,2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепции за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 19. участникът получава 
30 точки.

20. Обект №20 »Гара Сливен”
20.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект N2 20 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти’7. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 20. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и маршрута 
на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 20. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

20.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 20,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрута, камерите за видеонаблюдение и контролните точки на 
системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

20.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение и 
контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект JVs 20, участникът получава 
30 точки.
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21. О б ек т  JVs 21 „Ж .п . гара П одуя н е р а зп р едел и тел н а и зточ ен  район н

административна сграда”
21.1. Показател 1. План за охрана и детайлна концепция за начина и организацията за 

изпълнение на охраната -  Пподкноио:
21.2. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 21 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 21. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и 
маршрутите на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в 
съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни 
действия на охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на 
обект № 21. Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се 
с уязвимите места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, 
липсва фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

21.3. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект JV® 21, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрутите, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ”.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

21.4. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. Шподкноио=Т5+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 21, участникът получава 
30 точки.
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22. О б ек т  №  22  „В аго н о р ем о н тен  цех /Ц Р Е Т С В / и Х л а д и л н о  д еп о  П о д у я н е”
22.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 22 отговаря напълно на чл.24. ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 22. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и 
маршрутите на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в 
съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни 
действия на охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на 
обект № 22. Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се 
е уязвимите места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, 
липсва фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

22.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 22, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрутите,камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

22.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.. 
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 22. участникът получава 
3Q точки.

23. Обект № 23 „Общежитие „Никола Вапцаров“
23.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
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Предварителният план за охраната на обект № 23 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 
за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти'’. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 23. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 23. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

23.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 23, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

23.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.3. Шподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 23. участникът получава 
30 точки.

24. Обект № 24 „Вагоноремонтен цех Русе север”
24.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 24 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посоченият от участника предмет на охрана е съобразен с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана

23



на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план особености на 
охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с наличието на 
уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани отрицателните 
и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. Участникът е 
предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект № 24. При 
определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на охраната, в 
плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по 
време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 24. Участникът е 
посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите места. 
Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва фактическа 
възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество варианти и указания 
за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е посочил голям брой 
варианти и указания за тактически действия на охраната при различни ситуации, съгласно 
разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

Комисията констатира, че описаните от участника границите на обект № 24 граници не 
са уточнени съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към 
документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана на предложените за 
охрана обекти”, а именно: участникът е посочил следното:

-  от страна изток - „железопътна линия в посока Бургас“, а не до стрелка № 9 страна 
гара Веринско;

-  от страна запад - „железопътна линия в посока София“, а не до стрелка № 8 страна гара 
Побит камък;

-  от страна север - „село Вакарел“, а не 1-ви коловоз включено и служебни помещения, 
ползвани от дружеството;

-  от страна юг - „гориста местност и автомагистрала „Тракия“, а не до магазиите, 5-ви 
коловоз включено.

Въпреки допуснатите в „Плана за охрана” разлики в описанието на границите на обекта, 
представената от участника схема отразява действителните граници на обект № 24.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за 
физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът е 
предоставил добро описание и следва да получи 10 точки.

24.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 24,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение и контролните точки на 
системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

24.3. Подиоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение и 
контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.3. Шподкноио=10+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за
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начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект JVg 24, участникът получава 
25 точки.

25. Обект № 25 „Ж.п. Гара Волуяк”
25.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 25 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 25. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и маршрути 
на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 25. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

25.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обект а”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 25, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрути, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

25.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.3. (Пподкноио^!5+10+51, за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 25, участникът получава 
30 точки.

26. Обект № 26 „Гара София -  товарна”
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26.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 
съобразно спецификата на обекта”:

Предварителният план за охраната на обект № 26 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 
за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния гшан са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 26. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и 
маршрутите на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в 
съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни 
действия на охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на 
обект № 26. Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се 
с уязвимите места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, 
липсва фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

26.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 26,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрутите,камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

26.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 26, участникът получава 
30 точки.

27. Обект №27 „Ж.п. гара Драгоман”
27.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
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Предварителният план за охраната на обект № 27 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 
за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 27. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и маршрута 
на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 27. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

27.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 27, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

27.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. Шподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 27. участникът получава 
30 точки.

28. Обект № 28 „Вагоноремонтна работилница Лом”
28.1. Под показател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 28 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посоченият от участника предмет на охрана е съобразен с 
Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и предмета на охрана
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на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план особености на 
охранявания обект са съобразени е обстановката в обекта и около него и с наличието на 
уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани отрицателните 
и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. Участникът е 
предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект № 28. При 
определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на охраната, в 
плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с изискванията на 
възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на охранителите по 
време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 28. Участникът е 
посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите места. 
Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва фактическа 
възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество варианти и указания 
за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е посочил голям брой 
варианти и указания за тактически действия на охраната при различни ситуации, съгласно 
разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

Комисията констатира, че границите, отразени от участника в детайлната концепция за 
изпълнение и организацията на охрана на обекта, не са уточнени съгласно изискванията на 
Възложителя, посочени в Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на 
границите и предмета на охрана на предложените за охрана обекти”, а именно: участникът е 
посочил следното:

-  от страна изток - „път“, а не до ограда на завод за метали „ХЪС“;
-  от страна запад - „коловозно развитие и ж.п. гара Лом“;
-  от страна север - „метална ограда/пристанищен к-с Лом“, а не вход с бариера;
-  от страна юг - „коловозно развитие „Тракия“, а не до стрелка 26;

Въпреки допуснатите в „Плана за охрана” разлики в описанието на границите на обекта, 
представената от участника схема отразява действителните граници на обект № 28.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил добро описание и следва да получи 10 точки.

28.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект JV» 28, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

28.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. Щподкноио=10+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 28, участникът получава 
25 точки.
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29. Обект JVs 29 „Сервизна работилница Мездра”
29.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 29 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 29. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 29. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

29.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 29, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ".

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

29.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 29, участникът получава 
30 точки.

30. Обект JVs 30 „Вагоноремонтен цех Мездра”
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30.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 
съобразно спецификата на обекта”:

Предварителният план за охраната на обект № 30 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 
за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти’'. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 30. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и 
маршрутите на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в 
съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни 
действия на охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на 
обект № 30. Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се 
с уязвимите места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, 
липсва фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

30.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 30,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрутите,камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

30.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 27, участникът получава 
30 точки.

31. Обект № 31 „Ж.п.гара Илиянци”
31.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 31 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и
30



схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти". Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 31. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и 
маршрутите на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в 
съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни 
действия на охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на 
обект №31.  Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се 
с уязвимите места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, 
липсва фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

31.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 31, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрутите им на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

31.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект JVs 31, участникът получава 
30 точки.

32. Обект № 32 „Локомотивен район Бургас”
32.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 32 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с
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наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 32. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и маршрута 
на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 32. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

32.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект JV? 32,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрута им на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

32.3, Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед на гореизложеното, С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. 
„Концепция за охраната с технически средства, съобразно спецификата на обекта”, 
комисията счита, че участникът следва да получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 32. участникът получава 
30 точки.

33. Обект № 33 „Екипировъчен пункт Карнобат”
33.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 33 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 33. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и маршрута
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на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 33. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

33.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 33,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

33.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил яена и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция 
за охраната с технически средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че 
участникът следва да получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 33, участникът получава 
30 точки.

34. Обект № 34 „Екипировъчен пункт Сливен”
34.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 34 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 34. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и 
маршрутите на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в 
съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни 
действия на охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на 
обект № 34. Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се
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с уязвимите места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, 
липсва фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция 
за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че 
участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

34.2. Подиоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 34,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрутите,камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

34.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3, „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 34, участникът получава 
30 точки.

35. Обект JVa 35 „Екипировъчен пункт Ямбол”
35.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 35 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 35. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 35. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е
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посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

35.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 35,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

35.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 35, участникът получава 
30 точки.

36. Обект № 36 „Снабдителна база Русе”
36.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 36 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 36. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 36. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.
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С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция 
за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че 
участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

36.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 36,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

36.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция 
за охраната с технически средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че 
участникът следва да получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1,.
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 36, участникът получава 
30 точки.

37. Обект № 37 „Екипировъчен пункт-Плевен”
37.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 37 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№3 7 .  При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и маршрута 
на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 37. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

37.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
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Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 37, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ"1.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

37.3.Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ1"), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пподкноно=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 37, участникът получава 
30 точки.

38. Обект № 38 „Екипировъчен пункт - Каспичан и ВРУ (работилница)”
38.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 38 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 38. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 38. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепции за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

38.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 38,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани
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разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

38.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.3. (Пподкноио^! 5+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 38, участникът получава 
30 точки.

39. Обект № 39 „Склад за ВВЗ гара Долапи”
39.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 39 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 39. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 39. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

39.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 39,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.
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39.3.Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. Шподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 39. участникът получава 
30 точки.

40. Обект № 40 „Локомотивно депо Русе”
40.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 40 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 40. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и 
маршрутите на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в 
съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни 
действия на охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на 
обект № 40. Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се 
с уязвимите места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, 
липсва фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

40.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 40,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрута им на движение, камерите за видеонаблюдение, 
датчиците на СОТ системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
иа обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

40.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за
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разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция 
за охраната с технически средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че 
участникът следва да получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1„
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 40, участникът получава 
30 точки.

41. Обект № 41 „Екипировъчен пункт - Г.Оряховица разпределителна”
41.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 41 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 41. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 41. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

41.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 41, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

41.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.
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С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.3, (Пподкноио=15-Н0+5). за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 41, участникът получава 
30 точки.

42. Обект № 42 „Локомотивен район Димитровград”
42.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 42 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 42. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и маршрута 
на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 42. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

42.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 42,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ”.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

42.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ”), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.
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Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пиодкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 42, участникът получава 
30 точки.

43. Обект № 43 „Сервизна работилница - Локомотивен район Димитровград”
43.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 43 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 43. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 43. 
Участникът е посочил периметьра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това. участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

43.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 43,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ”.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

43.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ”), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пподкноио^ 5+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 43, участникът получава 
30 точки.
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44. Обект № 44 „Склад ВВЗ Скобелево - Локомотивен район Димитровград”
44.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 44 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 44. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 44. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

44.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 44, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ”.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

44.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 44, участникът получава 
30 точки.

45. Обект № 45 „База Калояновец - Локомотивен район Стара Загора”
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45.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 
съобразно спецификата на обекта”:

Предварителният план за охраната на обект № 45 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 
за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 45. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 45. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

45.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 45,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

45.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 45. участникът получава 
30 точки.

46. Обект № 46 „Склад ВВЗ Николаево - Локомотивен район Стара Загора”
46.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 46 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и
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схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти’'. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 46. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 46. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

46.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 46, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ".

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

46.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ"), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. Шподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 46, участникът получава 
30 точки.

47. Обект № 47 „Локомотивно депо Стара Загора”
47.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 47 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с
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наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 47. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и маршрута 
на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 47. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

47.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 47,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

47.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта {камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект JVs 47, участникът получава 
30 точки.

48. Обект № 48 „Екипировъчен пункт Тулово”
48.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 48 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 48. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на
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охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 48. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

48.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 48,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

48.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 48, участникът получава 
30 точки.

49. Обект № 49 „Склад ВВМ Хан Аспарух - Локомотивен район Стара Загора”
49.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 49 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 49. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 49. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите
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места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

49.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 49, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

49.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната е технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2, и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект JVs 49, участникът получава 
30 точки.

50. Обект № 50 „Помпени станции р. Марица - Локомотивен район Димитровград”
50.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 50 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 50. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 50. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е
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посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

50.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 50,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

50.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. Шподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 50, участникът получава 
30 точки.

51. Обект № 51 „Склад ВВЗ Момчилград - Локомотивен район Димитровград”
51.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 51 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№5 1 .  При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 51. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.
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С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

51.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 51,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системата и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

51.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ система и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности,

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 51, участникът получава 
30 точки.

52. Обект № 52 „Локомотивно депо Дупница”
52.1. Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 52 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 52. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и 
маршрутите на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в 
съответствие с изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни 
действия на охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на 
обект № 52. Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се 
с уязвимите места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, 
липсва фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охраиа, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

52.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
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Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 52, 
с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на постовете, маршрутите,камерите за видеонаблюдение, датчиците на СОТ 
системите и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

Комисията установи, че на изготвената от участника схема са отбелязани 15 камери за 
видеонаблюдение, а в офертата /Спецификацията, изготвена по Образец № 19 от 
документацията за участие/ участникът е посочил 16 бр. камери за охрана на настоящия обект. 
В „Детайлната концепция за изпълнение и организацията на охрана на обекта” /на стр. 
1455 от офератата на Консорциум „Престиж Секюрити”/, в „Концепция за физическа охрана” 
/на стр. 1456/ и в „Концепция за охрана с тенически средства” /на стр. 1460 от офертата/ 
участникът също е оферирал 36 /шестнадесет/ броя камери за видеонаблюдение. С оглед 
факта, че участникът четирикратно е заявил в офертата си, че броят на видеокамерите за 
охрана на този обект са 16, категорично се налага изводът, че предложеният от участника 
брой камери за видеонаблюдение за обект № 52 са общо 16 броя.

С оглед гореизложеното, комисията счита, че за подпоказател 1.2. „Схематично 
изображение на охраната на обекта”, участникът е предоставил добро схематично 
избражение на охраната на обект № 52 и следва да получи 6 точки, вместо 10 точки, тъй като 
на схемата са отразени общо 15 камери и липсва разположение на шестнадесетата камера за 
видеонаблюдение.

52.3.Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение, 
датчици на СОТ системи и контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и 
технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.3. Ш подкноио-15+6+5), за показател 1, „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 52, участникът получава 
26 точки.

53. Обект № 53 „Екипировъчен пункт Перник”
53.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 53 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и е 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 53. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на постовете и маршрута 
на охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 53. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите
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места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

53.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Изготвената от участника схема е напълно разбираема, с отразена инфраструктура и

граници на обекта. Видни от схемата са географските и териториалните особености на обекта. 
Нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани разположението на поста, маршрута, 
камерите за видеонаблюдение и контролните точки на системата „БОДРОСТ“.

Комисията установи, че на изготвената от участника схема са отбелязани 5 камери за 
видеонаблюдение, а в Спецификацията /изготвена по Образец № 19 от документацията за 
участие/ участникът е предвидил 6 бр. камери за охрана на настоящия обект. В „Детайлната 
концепция за изпълнение и организацията на охрана на обекта” /на стр. 1475 от офератата 
на Консорциум „Престиж Секюрити”/, както и в „Концепция за физическа охрана” /на стр. 
1476/ и „Концепция за охрана с тенически средства” /на стр. 1480 от офертата/ участникът 
също е посочил, че броят камери за видеонаблюдение е 6 /шест/. С оглед факта, че 
участникът четирикратно е заявил в офертата си, че броят на видеокамерите за охрана на 
този обект са 6, категорично се налага изводът, че предложеният от участника брой 
камери за видеонаблюдение за обект № 53 са 6 на брой.

С оглед гореизложеното, комисията счита, че за подпоказател 1.2. „Схематично 
изображение на охраната на обекта”, участникът е предоставил добро схематично 
изображение на охраната на обект № 53 и следва да получи 6 точки, вместо 10 точки, че тъй 
като на схемата са отразени общо 5 камери и липсва разположение на шестата камера за 
видеонаблюдение.

53.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение и 
контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15+6+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 53. участникът получава 
26 точки.

54. Обект № 54 „Екипировъчен п у н к т  Кулата”
54.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 54 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти”. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с
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наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 54. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с 
изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 54. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

54.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 54,

с отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, камерите за видеонаблюдение и контролните точки на системата 
„БОДРОСТ".

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната 
на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

54.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (камери за видеонаблюдение и 
контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1.,
1.2. и 1.3. (Пподкноио=15-И 0+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 54, участникът получава 
30 точки.

55. Обект № 55 „Екипировъчен пункт Брусарци”
55.1.Подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и концепция за физическата охрана, 

съобразно спецификата на обекта”:
Предварителният план за охраната на обект № 55 отговаря напълно на чл.24, ал.2 от Закона 

за частната охранителна дейност, съдържа подробно описание по всички елементи, както и 
схема на охранявания обект. Посочените от участника предмет на охрана и граници на обекта 
са съобразени с Приложение 1.4 към документацията за участие „Описание на границите и 
предмета на охрана на предложените за охрана обекти“. Отразените в предварителния план 
особености на охранявания обект са съобразени с обстановката в обекта и около него и с 
наличието на уязвими места за проникване в него. В предварителния план са конкретизирани 
отрицателните и положителните фактори, влияещи върху охраната на конкретния обект. 
Участникът е предоставил пълно и обстойно описание на организацията на охраната на обект 
№ 55. При определянето на стратегията си и мотивите за определяне на поста и маршрута на 
охраната, в плана е залегнала концепция за физическа охрана. Същата е в съответствие с
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изискванията на възложителя за брой охранители, режим на работа и конкретни действия на 
охранителите по време на дежурство, които са съобразени със спецификата на обект № 55. 
Участникът е посочил периметъра на охраната и начина на обход, съобразявайки се с уязвимите 
места. Предвид факта, че участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, липсва 
фактическа възможност комисията да извърши сравнение по отношение на количество 
варианти и указания за тактика на действие при различни ситуации. Въпреки това, участникът е 
посочил голям брой варианти и указания за тактически действия на охраната при различни 
ситуации, съгласно разпоредбите на чл.24 от ЗЧОД.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.1. „План за охрана на обекта и 
концепция за физическата охрана, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, 
че участникът е предоставил ясно и подробно описание и следва да получи 15 точки.

55.2. Подпоказател 1.2. „Схематично изображение на охраната на обекта”:
Участникът е предоставил ясно и подробно схематично изображение на обект № 55, с

отразена инфраструктура и граници на обекта. На схемата са отразени географските и 
териториалните особености на обекта, нанесена е легенда на обозначенията и са отбелязани 
разположението на поста, маршрута, датчиците на СОТ системата и контролните точки на 
системата „БОДРОСТ“.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.2. „Схематично изображение на 
охраната на обекта”, комисията счита, че участникът следва да получи 10 точки.

55.3. Подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически средства, съобразно 
спецификата на обекта”:

Участникът е предоставил ясна и подробна концепция за охрана с технически 
средства, съобразена със спецификата на обекта. Участникът е изложил мотивите и целите за 
разположението на техническите средства, касаещи обекта (датчици на СОТ система и 
контролни точки на системата „БОДРОСТ“), техния брой и технически възможности.

С оглед гореизложеното, за подпоказател 1.3. „Концепция за охраната с технически 
средства, съобразно спецификата на обекта”, комисията счита, че участникът следва да 
получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 1.1..
1.2. и 1.3. Щподкноио=15+10+5), за показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за 
начина и организацията за изпълнение на охраната” за обект № 55. участникът получава 
30 точки.

Гореизложеното за показател „План за охрана и детайлна концепция за начина и 
организацията за изпълнение на охраната” е обобщено в следната таблица:

№ по 
поред ОБЕКТ

Показател 1. План за охрана и детайлна 
концепция за начина и организацията за 

изпълнение на охраната -  Пподкноио

1.1.План за 
охрана на 
обекта и 
концепция за 
физическата 
охрана, 
съобразно 
спецификата 
на обекта

1.2.
Схематично 
изображение 
на охраната 
на обекта

1.3.Концепц 
ия за
физическа 
охрана, 
съобразно 
спецификат 
а на обекта

1.1. + 
1.2.+ 
1.3.

1 Обект № 1 „ВРУ Бургас 
ремонтен коловоз”

15 10 5 30

2 Обект № 2 „ППС и ВРП - 15 10 5 30
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Дружба”

'ЛJ Обект № 3 „Вагоноремонтен 
участък Карнобат” 15 10 5 30

4 Обект № 4 „Жп гара Бургас 
разпределителна” 15 10 5 30

5 Обект № 5 „Вагоноремонтен цех 
Варна” 15 10 5 30

6 Обект № 6 „Вагоноремонтен цех 
Синдел” 15 10 5 30

7 Обект № 7 „Фериботен комплекс 
и екипировъчен пункт Варна” 15 10 5 30

8
Обект № 8 „Вагоноремонтен цех 
Горна Оряховица 
разпределителна”

15 10 5 30

9 Обект № 9 „Вагоноремонтен цех 
Русе север” 15 10 5 30

10 Обект №Ю- „Склад ВВМ 
Асеново” 15 10 5 30

11 Обект №11 „Гара Горна 
Оряховица разпределителна” 15 10 5 30

12
Обект №12 „Ремонтно 
техническа работилница 
Дупница”

15 10 5 30

13
Обект №13 „Вагоноремонтен цех 
Перник и ж.п. гара Перник 
разпределителна”

15 10 5 30

14 Обект №14 „Вагоноремонтен цех 
Пловдив” 15 6 5 26

15 Обект №15 „База за ремонт на 
контйнери Димитровград” 15 10 5 30

16 Обект №16 „Гара Димитровград 
север-разпределителна” 15 30 5 30

17
Обект №17 „Гара Свиленград и 
Екипировъчен пункт 
Свиленград”

15 10 5 30

18 Обект №18- „Гара товарна 
Септември” 15 10 5 30

19 Обект №19 „Вагоноремонтен цех 
Стара Загора” 15 10 5 30

20 Обект №20 „Гара Сливен” 15 10 5 30

21
Обект № 21 „Ж.п. гара Подуяне 

разпределителна - източен район 
и административна сграда”

15 10 5 30
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22
Обект № 22 „Вагоноремонтен 
цех /ЦРЕТСВ/ и Хладилно депо 
Подуяне”

15 10 5 30

23 Обект № 23 „Общежитие 
„Никола Вапцаров“ 15 10 5 30

24 Обект №24 „Ж.п. Гара Вакарел” 10 10 5 25
25 Обект № 25 „Ж.п. Гара Волуяк” 15 10 5 30

26 Обект № 26 „Гара София -  
товарна” 15 10 5 30

27 Обект №27 „Ж.п. гара 
Драгоман”

15 10 5 30

28 Обект № 28 „Вагоноремонтна 
работилница Лом” 10 10 5 25

29 Обект № 29 „Сервизна 
работилница Мездра”

15 10 5 30

30 Обект № 30 „Вагоноремонтен 
цех Мездра”

15 10 5 30

31 Обект № 31 „Ж.п.гара Илиянци” 15 10 5 30

32 Обект № 32 „Локомотивен 
район Бургас”

15 10 5 30

33 Обект № 33 „Екипировъчен 
пункт Карнобат”

15 10 5 30

34 Обект № 34 „Екипировъчен 
пункт Сливен”

15 10 5 30

35 Обект № 35 „Екипировъчен 
пункт Ямбол”

15 10 5 30

36 Обект № 36 „Снабдителна база 
Русе”

15 10 3 30

37 Обект № 37 „Екипировъчен 
пункт-Плевен” 15 10 5 30

38
Обект № 38 „Екипировъчен 

пункт - Каспичан и ВРУ 
(работилница)”

15 10 5 30

39 Обект № 39 „Склад за ВВЗ гара 
Долапи”

15 10 5 30

40 Обект № 40 „Локомотивно депо 
Русе”

15 10 5 30

41
Обект № 41 „Екипировъчен 
пункт - Г.Оряховица 
разпределителна”

15 10 5 30

42 Обект № 42 „Локомотивен район 
Димитровград”

15 10 5 30

43
Обект № 43 Сервизна 
работилница - Локомотивен 
район Димитровград

15 10 5 30
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44
Обект №  44 „Склад ВВЗ 
Скобелево - Локомотивен район 
Димитровград”

15 10 5 30

45
Обект № 45 „База Калояновец - 
Локомотивен район Стара 
Загора”

15 10 5 30

46
Обект № 46 „Склад ВВЗ 
Николаево - Локомотивен район 
Стара Загора”

15 10 5 30

47 Обект № 47 „Локомотивно депо 
Стара Загора” 15 10 5 30

48 Обект № 48 „Екипировъчен 
пункт Тулово” 15 10 5 30

49
Обект № 49 „Склад ВВМ Хан 
Аспарух - Локомотивен район 
Стара Загора”

15 10 5 30

50
Обект № 50 „Помпени станции 
р. Марица - Локомотивен район 
Димитровград”

15 10 5 30

51
Обект JVe 51 „Склад ВВЗ 
Момчилград - Локомотивен 
район Димитровград”

15 10 5 30

52 Обект № 52 „Локомотивно депо 
Дупница” 15 6 5 26

53 Обект № 53 „Екипировъчен 
пункт Перник” 15 6 5 26

54 Обект № 54 „Екипировъчен 
пункт Кулата” 15 10 5 30

55 Обект № 55 „Екипировъчен 
пункт Брусарци” 15 10 5 30 1

Средната оценка на показател 1. „План за охрана и детайлна концепция за начина 
и организацията за изпълнение на охраната” е 29,60 точки.

II. Показател 2. Техническа оценка на охрана с технически средства -  Птоотс
Оценяването на Показател 2. „Техническа оценка на охрана с технически средства”, 

включващо: „Брой технически средства за охрана”, „Технически характеристики на
техническите средства за видеонаблюдение” и „Срок за изграждане на техническите средства за 
охрана”, е както следва:

1. Подпоказател 2.1. „Брой технически средства за охрана” (брой камери за 
видеонаблюдение и брой СОТ системи) БТСО.

БТСО се определя по следната формула:
БТСО .

БТСО= ------------1ПШ........  *5.
БТСО

n -тия участник
• BTCO(min) -  е минималния брой камери за видеонаблюдение и минималния брой СОТ 

системи предложени от Възложителя;
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• БТСО(п-тия участник) е брой камери за видеонаблюдение и брой СОТ системи 
предложени от n-тия участник в процедурата.

Предложеният от участника общ брой технически средства за охрана на 55 обекта е 454 
(343 броя камери за видеонаблюдение и 111 броя СОТ системи), съгласно изготвената от 
участника Спецификация. Възложителят е посочил в Приложение № 1.1. „Спецификация на 
Възложителя” минимален общ брой технически средства - 324 (252 броя камери за 
видеонаблюдение и 72 броя СОТ системи).

бтсо=----- ----------------*5=324*5=3,57
бгсо 454n-тия участник

За подпоказател 2.1. „Брой технически средства за охрана” БТСО, участникът получава 
3,57 точки.

2. Подпоказател 2.2. „Технически характеристики на техническите средства за 
видеонаблюдение”:

Участникът е предложил система за видеонаблюдение, съставена от следните компоненти: 
камери за вътрешен монтаж , камери за външен монтаж

_ , - - - - -  мрежов рекордер (
монитор " ™ ’ ~34, UPS захранване ~

и устройства за запис на данни с HDD с капацитет за запис на 30-дневен 
минимален период архивни записи.

Параметрите на предложените от участника технически средства за видеонаблюдение са 
с по-високи показатели от изискванията на възложителя, посочени в Приложение № 1.3 
„Минимални параметри на техническите средства за охрана”. С оглед на това и факта, че 
участникът е единствения допуснат до етап на оценяване, за подпоказател 2.2. „Технически 
характеристики на техническите средства за видеонаблюдение”, участникът получава 5 
точки.

3. Подпоказател 2.3. „Срок за изграждане на техническите средства за охрана”:
Участникът е предложил срок за изграждане на техническите средства за охрана -  до 60 

дни след сключване на договора.
Участникът не е представил аргументиран график за изграждане на технически средства, 

поради гова, за подпоказател 2.3. „Срок за изграждане на техническите средства за охрана”
и факта, че е е единствения допуснат до етап на оценяване, комисията счита, че участникът 
следва да получи 5 точки.

Предвид гореизложеното, в резултат на сумиране на точките за подпоказатели 2 . 1 2 . 2 .  и
2.3. за показател 2. „Техническа оценка на охрана с технически средства”, а именно: Птоотс = 
3,57+5+5. участникът получава 13,57 точки.

III. Определяне на оценка, получена от сумиране на показателите 1. Пподкноио и 2. 
Птоотс. т.е. 29,60+13,57=43,17 точки.

За двата показателя „План за охрана и детайлна концепция за начина и 
организацията за изпълнение на охраната” и „Техническа оценка на охрана с технически 
средства”, участникът КОНСОРЦИУМ „ПРЕСТИЖ СЕКЮРИТИ” получава 43,17 точки.

Комплексната оценка КО на офертата на участника ще се определи след отваряне на 
ценовата му оферта.

Предвид получената от участника оценка по показатели, различни от цената, комисията 
реши заседанието по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в 
процедурата да се проведе на 07.10.2016 г. от 10:30 часа, в сградата на „БДЖ-Товарни превози” 
ЕООД, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, за което на основание чл.69а, 
ал.З от ЗОП, участниците в процедурата ще бъдат писмено уведомени.

Информацията е заличена на основание чл.ЗЗ, ал.4 от ЗОП /отм./, във
връзка с чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./.



Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти и 
резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка ще бъде обявено по 
подходящ начин на Профил на купувача на дружеството, в самостоятелния раздел на 
настоящата обществена поръчка - http ://bdzcartzo .bdz. b g/b ц/proceduri-po-zop/opazvane-
imushtestvoto-i-podviiniia-m-sustav-sobstvenost-na-bdi-tovami-prevozi-eood.html.

Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и се подписа от всички членове 
на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Подписите са 
заличени на 
основание чл.2 от 
ЗЗЛД, във връзка с 
чл.22б, ал.З от ЗОП 
/отм./

/Георги Велков/

1 .

2 .

/  г _
3

4.

5.

6.

7.

8.

/Васимир Илиев/ 

/Пламен Василев/ 

...... /Пламен Петков/

.......у .. а рия Илиева/

........«............... /.*.......... /Петър Бръснаров/

............................ /Любен Панов/

............... /Десислава Луканова/

........................ ТТКатя Стоянова/
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