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РАЗЯСНЕНИЕ 

Относно: Постъпило запитване по обществена поръчка с предмет „Денонощна физическа въоръжена охрана на военни 

формирования от ВМС”, разкрита с Решение на командира на ВМС рег. №4981/08.09.2015 г. (АОП №02899-2015-

0002) 

ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ 

Въпрос №1.  

В Обявлението на обществената поръчка публикувано на електронен адрес 

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=686443 е 

написано: ВС-Варна: 04 - Превоз на поща по суша и по въздух, Категория 

услуги: 4 (04 - Превоз на поща по суша и по въздух) като в предмета на 

обществената поръчка не се указва подобен тип дейност. Предметът на 

обществената поръчка съгласно класификацията на дейностите в 

Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила 

от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) на ЗОП 

е 23, което правилно е отразено в Решението за откриване на процедура по 

ЗОП, като в Обявлението правилно е указан кодът в Общия 

терминологичен речник. 

В обявлението, публикувано на електронен адрес 

http://www.navy.mod.bg/?page_id=6846 отново е написано категория услуга 

№4, макар в приложения пълен списък на услугите да е включена и 

категория услуги № 23. Моля, укажете кой от текстовете е верен! Това 

означава ли. че фирми, които не са записали в предмета си на дейност и 

УСЛУГИ по № 4 от приложението не могат да участват в процедурата по 

Отговор 

Услугата е категория №23, както е указано в 

решение на командира на ВМС рег. 

№4981/08.09.2015 г. 

С цел отстраняване на констатираната фактическа 

грешка в т. II.1.2 на обявлението, Възложителят 

ще извърши промени в съответствие с чл. 27а, 

ал.1 и 3 от Закона за обществените поръчки. 



ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ 

настоящата обществена поръчка? 

Въпрос №2.  

В т. 9.11.4 на документацията на поръчката е визирано изискване 

кандидатът да притежава „функционираща система за оперативен контрол 

и управление на охранителната дейност – дежурен център, подвижен 

наряд за реагиране за територията на населеното място (в състав най-малко 

един човек и най-малко един автомобил), подвижна радиослужба за 

територията, на която са разположени обекта на охрана и дежурния 

център, назначен регионален ръководител на охранителната дейност.” 

Означава ли това, че кандидатът трябва да разполага с два различни 

оперативни центъра и два отделни екипа за реакция, различни PMR, 

отделни регионални ръководители, тъй като военните формирования, 

описани в отделните обособени позиции се намират на територията на две 

отделни общини и в близост до две различни населени места, макар да са 

на около 30 км едно от друго”. В проектът за Договор не е определена 

възможността да се сключи един договор за двете обособени позиции. Ако 

проектът за договор е за всяка от обособените позиции, защо тогава се 

предвижда патрулите за реакция, мобилната радиослужба, диспечерският 

център, както и ръководителят охранителна дейност да са с адрес град 

Варна? 

Моля, дайте разяснения по поставения въпрос 

Отговор 

В т. 9 на документацията на поръчката са 

посочени минималните изисквания на които да 

отговарят кандидатите с цел осигуряване на 

законосъобразно и качествено изпълнение на 

услугата.  

Съгласно т. 9.11.4 от документацията се изисква 

кандидатът да притежава система за осигуряване 

на качествена система за управление и контрол на 

охранителната дейност и реакция в случай на 

необходимост. Никъде в документацията на 

поръчката не е указано, че за всяка обособена 

позиция следва да има различни структури и 

органи. Броят, разположението и организацията 

на указаните структурни звена, длъжности и др. 

следва да се определят от кандидатите и опишат в 

декларация за техническа обезпеченост (Прил. 

№10), техническото предложение (Прил. №17 и 

приложения към него План за денонощна 

физическа охрана) за всяка обособена позиция 

съобразно собствените способности, с цел 

осигуряване качественото изпълнение на 

задачите на охраната в съответствие със 

съответната техническа спецификация. 

Приложеният към документацията проект за 

договор е за охрана на едно военно 

формирование, така, че договор ще се сключва за 



ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ 

всяка обособена позиция.  

Въпрос №3  

Чл. 43. (1) от ЗОП гласи: "(Изм. -ДВ, 6р. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 

г.) Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.  

(2) (Нова -ДВ, 6р. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Изменение на 

сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение:  

1. когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете 

на договора, или  

2. (изм. и доп. -ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) при 

намаляване на договорените цени в интерес на възложителя или  

3. (нова -ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) при изменение на 

държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за 

обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране 

и срокът му на изпълнение е над 12 месеца.  

(3) (Нова -ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Изменение/по на 

цената на основание ал. 2, т. З е допустимо до размера на реалното 

увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от 

изменението на държавно регулираната цена.” 

В предложения проект за Договор (Приложение № 21), наличен в 

Документацията по горе указаната обществена поръчка, в т. 4.2. е 

написано, че при промяна на цената на договора, се променя и гаранцията 

за изпълнение. Това означава ли. че при промяна на минималната работна 

заплата за страната и/ или на минималните осигурителни прагове за 

категорията „охранител". което представлява увеличаване на разходите на 

изпълнителя. възниква основание за промяна на т. 3.1. от визирания 

Договор, именно на основание чл. 43 (2). т. 3 и (3) от ЗОП? 

Следва ли това да се запише в проекта за Договор? 

Отговор 

Чл. 43 от ЗОП (последна редакция – ДВ, бр. 40 от 

2014 г.) регламентира случаите и начина за 

изменение на договорите за обществена поръчка, 

така че не следва те да се повтарят в договора. 

 

  

                             


