ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предмет на
поръчката:

Денонощна въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен
режим на обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД
1. Обособена позиция № 1 с наименование - Денонощна
въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 3
(три) обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД:
1.1. Северозападен експлоатационен район (СЗЕР) „Ботевград“, гр.
Ботевград, област Софийска;
1.2. Компресорна станция (КС) „Полски Сеновец“, с. Полски Тръмбеш,
област Велико Търново;
1.3. Подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“, с. Чирен, община Враца,
област Враца;
2. Обособена позиция № 2 с наименование - Денонощна
въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4
(четири) обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

Обособени
позиции:

2.1. Североизточен експлоатационен район (СИЕР) „Вълчи дол“, гр. Вълчи
дол, област Варна;
2.2. Компресорна станция (КС) „Кардам“ 1 и 2, землище на с. Йовково,
община Генерал Тошево, област Добрич;
2.3. Компресорна станция (КС) „Провадия“, с. Кривня, община Провадия,
област Варна;
2.4. Учебно-възстановителен център (УВЦ) „Република“, к.к. Златни пясъци,
гр. Варна.
3. Обособена позиция № 3 с наименование - Денонощна
въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 4
(четири) обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД:
3.1. Централно управление (ЦУ) на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, бул.
„Панчо Владигеров“ № 66, област София;
3.2. Складова база (СБ) „Яна“, с. Яна, община Кремиковци, област София;
3.3. Югозападен експлоатационен район (ЮЗЕР) „Ихтиман“, с. Стамболово,
област Софийска;
3.4. Компресорна станция (КС) „Петрич“, землище на с. Рупите, община
Петрич, област Благоевградска;
4. Обособена позиция № 4 с наименование - Денонощна
въоръжена охрана и осъществяване на пропускателен режим на 3
(три) обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД:

4.1. Югоизточен експлоатационен район (ЮИЕР) „Стара Загора“, с. Загоре,
област Стара Загора;
4.2. Компресорна станция (КС) „Лозенец“, с. Лозенец, община Стралджа,
област Ямбол;
4.3. Компресорна станция (КС) „Странджа“, с. Горска Поляна, община
Болярово, област Ямбол.
Референтeн № на поръчката:
190-037
В настоящия документ е описан предметът на цитираната по-горе обществена поръчка и са
посочени условията и изискванията към участниците, във връзка с изпълнението на
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услугите по обособените позиции.
І. Описание на предмета на обществената поръчка:
Обществената поръчка има за предмет денонощна въоръжена охрана, с основна цел
предотвратяване на несанкционирано проникване, кражби, грабежи повреди и изнасяне на
активи, осигуряване от външни и вътрешни посегателства, защита на целостта и
неприкосновеността на съоръженията, сградите и съхраняваното в тях имущество, както и
осъществяване на пропускателен режим на обекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като за целта
участникът/ците, който/които ще бъде/ат определен/ни за изпълнител/и трябва да
създаде/ат необходимата организация в съответствие с изискванията на Възложителя.
ІІ. Условия и изисквания при изпълнението на услугите:
2.1.
При изпълнението предмета на обществената поръчка за посочените в обособените
позиции обекти от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, участникът трябва да
създаде необходимата организация, чрез използване на подходящо и достатъчно оръжие,
технически средства и охранителен състав. Изпълнението на тези услуги от страна на
участника, трябва да е свързано с:
2.1.1. Притежаване на валиден Лиценз за извършване на частна охранителна
дейност за извършване на дейности по охрана на имуществото на физически
лица или юридически лица по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД, издаден от
директора на ГД „Национална полиция“ или от упълномощени от него лица, който
разрешава на участника да извършва охранителна дейност на територията от обхвата на
обособената позиция или на територията на цялата страна.
2.1.2. Установяване на строг регламентиран достъп и пропускателен режим в охраняваните
обекти;
2.1.3. Въвеждане на мерки за установяване и контрол на външни лица и МПС;
2.1.4. Проверка за надеждност и съгласуване на охранителния състав с компетентните
служби;
2.1.5. Фиксиране на правата и задълженията на длъжностните лица и охранителния
състав;
2.1.6. Разработване и утвърждаване на оперативни мероприятия за взаимодействие с
органите на ДАНС и МВР;
2.1.7. Изготвяне на планове за действие при различни видове кризисни и аварийни
ситуации.
2.2. Опция: Осигуряване на денонощна въоръжена охрана, при допълнително възникнала
необходимост от охрана и осигуряване на денонощна въоръжена охрана при инциденти,
аварии и кризисни ситуации по газопреносната мрежа, в обхвата на областта по
съответната позиция, съобразно действащата нормативна уредба.
2.3. Организацията по изпълнението на услугите по предмета на поръчката за обособените
позиции, следва да бъде съобразена със спецификата на съответните обекти от
газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и с действащото законодателство в
страната. Задължително следва да се извършват всички необходими дейности, които ще
гарантират сигурността на тези обекти, при съблюдаване на следните мерки за сигурност:
2.3.1. Проверка чрез ДАНС на лицата – пряко ангажирани с изпълнение предмета на
поръчката;
2.3.2. Инструктиране на всички, ангажирани с изпълнението на поръчката, във връзка със
съдържанието на ПМС 181/ 20.07.2009 г. и неговите изменения;
2.3.3. Съпровождане на пряко ангажираните с изпълнение на поръчката лица от служител
на „Булгартрансгаз“ ЕАД при влизане в стратегическите зони.
2.3.4. Подписване на декларация от страна на Изпълнителя/ите за опазване и не
разгласяване на факти и сведения от дейността на „Булгартрансгаз“ ЕАД, станали му
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известни в процеса на работата;
2.3.5. Съгласуване с отдел „Сигурност на критичната инфраструктура“ на всички дейности
на Изпълнителя/ите, които могат да имат отношение към стратегическите зони в
стратегическите обекти на „Булгартрансгаз“ ЕАД;
2.3.6. Служителите, чрез които изпълнителя/ите на поръчката ще обезпечава/т сигурността
на обектите, трябва да бъдат снабдени с необходимото служебно оръжие, технически и
помощни средства и да им бъде осигурен транспорт до местата, в които са разположени
съответните обекти.
2.3.7. Охранителният състав следва да бъде с унифициран и изряден външен вид, който да
се поддържа за целия срок на действие на договорите по съответната обособена позиция.
2.3.8. Ежедневно, сутрин до 9:00 ч. ръководителят или старшият от дежурните охранители
на смяна на всеки обект трябва да докладват в ЦУ на „Булгартрансгаз“ ЕАД за състоянието
на оперативната обстановка в района на охранявания обект за последните 24 часа.
2.3.9. Изпълнителят/ите следва да осигурява/т периодично обучение на охранителния си
състав, работещ на обектите от системата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, през не повече от шест
месеца. Това обучение трябва да включва оперативен контрол, обучение за боравене с
оръжие и техническите средства за защита, COT, компютърна техника за видеоконтрол и
своевременна реакция и действия при възникване на различни видове кризисни ситуации.
2.3.10. Спазване на изискванията за въоръжена охрана от страна на изпълнителя съгласно
ЗЧОД, закона за МВР, при спазване изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехнически изделия, както и всички свързани нормативни
актове.
2.3.11. Изпълнителят/ите е длъжен/жни да организира/т охраната при спазване на
нормативните изисквания на Кодекса на труда за продължителност на работното време и
спазване на изискванията на между дневна и между седмична почивка на предложените
екипи от охранители и при спазване на изискванията на нормативните актове в областта на
трудовото и осигурителното законодателство, включително експертни становища на
компетентните органи в областта на трудовото и осигурителното законодателство.
III. Изисквания към участниците:
3.1. Представяне на примерен план и график за извършване на услугите по предмета на
поръчката за всеки от обектите в обособените позиции, съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредба
№ 8121з-611 от 11.06.2018 г. за условията и реда за организация и извършване на
видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна
дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се
осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за частната охранителна дейност.
3.2. Представяне на Концепция за изпълнение на охранителната дейност на обектите по
съответната обособена позиция, в която да се декларират и представят доказателства за
технически и организационни възможности и средства за изпълнение на поръчката
съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № 8121з-611 от 11.06.2018 г. за условията и реда за
организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от
Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова
класификация на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 5, ал. 1, т. 2 и 3 от
Закона за частната охранителна дейност.
3.3.1. Участникът да е изпълнил минимум една дейност, идентична с тази на поръчката,
за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
3.3.2. Участникът следва да има изпълнени дейности, сходни с предмета на поръчката за
последните 3 години, считано от датата на подаване на оферти, на обща стойност, както
следва:
За всяка една от обособените позиции - не по-малка от 500 000 лв. без ДДС.
За четирите обособени позиции - не по-малка от 2 000 000 лв. без ДДС.
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Под „дейност, която е идентична с предмета на поръчката” следва да се разбира услуга за
охрана на стратегически обект, съгласно ПМС № 181/20.07.2009 г. и неговите изменения
(приложимо за всички обособени позиции).
Под „дейност, която е сходна с предмета на поръчката” следва да се разбира услуга по
въоръжена физическа охрана (приложимо за всички обособени позиции).
3.4. Участникът да представи информация за средно списъчния годишен брой на персонала
и за броя на членовете на ръководния състав за последните три години.
Минимални изисквания за технически възможности за всички обособени позиции:

За обособена позиция № 1 – участникът следва да е разполагал средно с минимум 46 души
персонал за последните три години.
За обособена позиция № 2 - участникът следва да е разполагал средно с минимум 44 души
персонал за последните три години.
За обособена позиция № 3 - участникът следва да е разполагал средно с минимум 46 души
персонал за последните три години.
За обособена позиция № 4 - участникът следва да е разполагал средно с минимум 40 души
персонал за последните три години.
За всички обособени позиции - сборът от обособени позиции от № 1 до № 4.
3.5. Да извършва своята дейност в условията на сертифицирана система за управление на
качеството, съгласно изискванията на ISO 9001 „Системи за управление на качеството.
Изисквания“ или еквивалентен, с обхват свързан с предоставяне на охранителни услуги, в
т.ч. и въоръжена охрана.
3.6. Да извършва своята дейност в условията на сертифицирана система по здравословни и
безопасни условия на труд, съгласно изискванията на OHSAS 18001:2007 „Системи за
управление на здравето и безопасността при работа“ или еквивалентен.
3.7. Да извършва своята дейност в условията на сертифициранa системa, съгласно
изискванията на ISO 18788:2015 „Системи за управление на частни дейности за сигурност.
Изисквания с указания за прилагане“ или еквивалентен.
ІV. Численост на охранителния състав, чрез който изпълнителят/ите ще
осъществява/т услугите по предмета на обществената поръчка за обособените
позиции, съгласно законодателството на Р България в т. ч. Кодекса на труда и
изискванията на възложителя. /При възникване на кризисни ситуации по
газопреносната мрежа, разширения, реконструкция и предписания от компетентните
държавни органи, броят на охранителите може да се актуализира/.
4.1. За обособена позиция № 1 охраната следва да се осъществява за:
4.1.1. СЗЕР „Ботевград” – двама охранители дневна смяна, трима охранители нощна смяна
/12 ч./ и един ръководител редовна смяна /8 ч./ на петдневна работна седмица;
4.1.2. КС „Полски Сеновец“ – двама охранители дневна смяна, трима охранители нощна
смяна /12 ч./ и един ръководител редовна смяна /8 ч./ на петдневна работна седмица;
4.1.3. ПГХ „Чирен“:
4.1.3.1 На площадката на ПГХ „Чирен“ – двама охранители дневна смяна, трима охранители
нощна смяна /12 ч./ и един ръководител редовна смяна /8 ч./ на петдневна работна
седмица;
4.1.3.2 Мобилен пост с високо-проходимо МПС за обход на територията на сондажите: един
охранител дневна смяна и двама охранители нощна смяна /12 ч./;
4.1.3.3 Допълнителен пост от месец април до месец септември, включително (6 (шест)
месеца) за охрана на водоем за промишлени цели: един охранител дневна смяна и един
охранител нощна смяна /12 ч./.
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4.2. За обособена позиция № 2 охраната следва да се осъществява от:
4.2.1. СИЕР „Вълчи Дол“ – двама охранители дневна смяна, трима охранители нощна смяна
/12 ч./ и един ръководител редовна смяна /8 ч./ на петдневна работна седмица;
4.2.2. КС „Кардам“ 1 и 2 – двама охранители дневна смяна, трима охранители нощна смяна
/12 ч./ и един ръководител редовна смяна /8 ч./ на петдневна работна седмица;
4.2.3. КС „Провадия“ – двама охранители дневна смяна, трима охранители нощна смяна /12
ч./ и един ръководител редовна смяна /8 ч./ на петдневна работна седмица;
4.2.4. УВЦ „Република“ - един охранител дневна смяна и един охранител нощна смяна;
4.2.4.1. Допълнителен пост за периода от месец юни до месец септември, включително (4
месеца) - един охранител дневна смяна и един охранител нощна смяна /12 ч./
4.3. За обособена позиция № 3 охраната следва да се осъществява от:
4.3.1. Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД София – двама охранители дневна
смяна и двама охранители нощна смяна /12 ч./ и един ръководител редовна смяна /8 ч./ на
петдневна работна седмица;
4.3.2. Складова база „Яна“ - един охранител дневна смяна и един охранител нощна
смяна/12 ч./ ;
4.3.3. ЮЗЕР „Ихтиман“ – трима охранители дневна смяна, трима охранители нощна смяна
/12 ч./ и един ръководител редовна смяна /8 ч./ на петдневна работна седмица;
4.3.4. КС „Петрич“ – трима охранители дневна смяна, трима охранители нощна смяна /12 ч./
и един ръководител редовна смяна /8 ч./ на петдневна работна седмица;
4.4. За обособена позиция № 4 охраната следва да се осъществява от:
4.4.1. ЮИЕР „Стара Загора“ – двама охранители дневна смяна, двама охранители нощна
смяна /12 ч./;
4.4.2. КС „Лозенец“ – трима охранители дневна смяна, трима охранители нощна смяна /12
ч./ и един ръководител редовна смяна /8 ч./ на петдневна работна седмица;
4.4.3. КС „Странджа“ – трима охранители дневна смяна, трима охранители нощна смяна /12
ч./ и един ръководител редовна смяна /8 ч./ на петдневна работна седмица;
V. Изисквания към служителите от охранителния състав на участниците, които
ще изпълняват предмета на поръчката по обособените позиции:
5.1. Да бъдат назначени с трудови договори, съобразно срока на договора на Възложителя
с Изпълнителя.
5.2. В трудовите им договори да бъдат отразени финансовите параметри на трудовото
възнаграждение, полагаемият се платен годишен отпуск, всички социални осигуровки,
допълнително заплащане на положен извънреден труд и такъв, положен на официални
празници.
5.3. Да бъдат със завършено средно образование и препоръчителна възраст до 55 години
(съгласно указания на ДАНС – Рег. № Д-1068/ 26.08.2011 г.).
5.4. Да са преминали психологически преглед и курс за обучение и боравене с оръжие за
въоръжената охрана.
5.5. Да притежават добри комуникативни умения и възможности за боравене с технически и
помощни средства.
5.6. Да са проверени за надеждност от компетентните служби в Р. България по
предварително изготвени списъци. В случай на промяна на личния състав, допълнително да
бъдат предоставяни актуализирани списъци.
5.7. Да са получили разрешение за работа в съответния стратегически обект и зоните в
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него, съгласно чл. 40, т. 2 от ППЗДАНС.
5.8. Да са преминали курс на обучение (съгласно указания на ДАНС – Рег. № Д-1068/
26.08.2011 г.).
5.9. Да прилагат системата от мерки за физическа сигурност на стратегическите обекти и
зони, с цел предотвратяване на нерегламентиран достъп до тях, на база изготвен план за
физическа защита.
5.10. Дейността им да се регламентира с инструкция, утвърдена от ръководителя на
стратегическия обект.
5.11. Задълженията, дежурствата и честотата на обходите им да се определят от анализа на
риска и вида на конкретните мерки за сигурност.
VI. Изисквания при определянето на предложените цени за изпълнение на
услугите по предмета на обществената поръчка.
Предложените цени следва да включват всички разходи на участниците, в т. ч.:
6.1. Стойността на всички дейности по предоставяните услуги за реализация на предмета
на обществената поръчка, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.
6.2. Всички разходи за изпълнение на услугите, предмет на поръчката, в това число, но не
само: заплати, режийни разходи, транспорт, персонал, наемане на заместващ персонал
(включително и ако има такива към трети страни) организационни разходи, разходи за
материал, техника, за разрешителни, удостоверения и/или лицензи, изисквани за
изпълнение на такъв вид дейност (когато е приложимо), други разходи, които участват при
формирането на цената на услугата, в това число всички нормативно определени разходи,
съгласно данъчното, трудовото и социално-осигурителното законодателство, както и
печалба и всички присъщи разходи за извършване на охранителната дейност.
VII. Срок за изпълнение на договорите и условие за сключването им:
7.1. Договорите по обособените позиции, сключени в резултат на провеждане на
настоящата обществена поръчка влизат в сила от датата на подписването им, като
изпълнението на охранителните услуги е за срок от 36 месеца и започва да тече от
приемане на първия от обектите за конкретната обособена позиция за изпълнение на
дейностите по предмета на договора. Във връзка с действащите към настоящия момент
договори за охранителни услуги, следва да се има предвид, че изпълнението на
договорите, които ще бъдат сключени в резултат от настоящата обществена поръчка не
може да започне по-рано от:
По обособена позиция № 1 – от 01.03.2020 г.
По обособена позиция № 2 – от 01.07.2020 г.
По обособена позиция № 3 – от 01.03.2020 г.
По обособена позиция № 4 – от 01.03.2020 г.
Приложение № 1 - Указания на ДАНС – Рег. № Д -1068/26.08.2011 г., неразделна част от
Техническата спецификация.
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