
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 Възложител: Община Гълъбово 

 

I. Предмет на поръчката  

Предмет на настоящата поръчка е „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана 

на обекти, собственост на община Гълъбово и охрана на мероприятия провеждани 

на територията на община Гълъбово“ 

 

 

II. Дейности в обхвата на поръчката 

Дейностите в обхвата на поръчката са : 

1. Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на всички сгради, прилежащи 

имоти и терени, заедно с намиращите се в тях движими вещи и ценности с цел 

недопускане на нерегламентрани действия върху тях, за всеки един от обектите 

описани в настоящата Техническа спецификация; 

2. Осигуряване на пропускателния режим и спазването на установените във всеки един 

обект  вътрешни правила и ред; 

3. Недопускане и предотвратяване на кражби, грабежи, унищожаване и увреждане на 

имущество, изнасяне на активи и др. на територията на всеки един от обектите; 

4. Осигуряване на защита от посегателство на служителите и посетителите във всеки 

един от обектите и на мероприятия от кутурен спортен и друг характер; 

5. Предприемане на адекватни охранителни действия при откриване на безконтролни 

пакети и багажи, както и при получаване на сигнали за терористични актове, поставени 

взривни устройства и други кризисни ситуации  на територията на охраняваните обекти 

и мероприятия; 

6. Осъществяване на комплекс от действия насочени към обезпечаване спокойно и 

безпрепятствено протичане на масови кутурни, спортни и други дейности с 

краткосрочен характер. 

7. Други дейности, свързани с осигуряване безопаснoстта на територията на обектите и 

районите на мероприятия. 

 

III.  Списък на обектите, подлежащи на охрана, предмет на настоящата открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

№ по 

ред 

Обект Адрес Брой постове Режим на 

охрана 

1. 1

. 

 

ДГ „Наталия“ 

Гр. Гълъбово, ул. “ Д-

р П. Берон” № 13  

 

1 

Дневен от 7.00 

до 17.00 ч 

 

2. 2

. 

 

ДГ „Радост“ 

Гр. Гълъбово, ул.  

“Стефан Стамболов” 

№ 4 

 

1 

Дневен от 7.00 

до 17.00 ч 

3. 3

. 

ДГ „Пролет“ С. Обручище, ул. 

“Пламък” № 3 

 

1 

Дневен от 7.00  

до 17.00 ч 

4. 4Железопътен  подлез  Гр. Гълъбово    



. Железопътна  гара 3 Дневен от 7.00 

до 17.00 ч 

5. 5

. 

 

Дом за стари хора 

 

Гр. Гълъбово, кв. 

“Строител” № 50 

 

3 

Нощен от 19.00 

до 07.00 часа 

6.  Спортна база Гр. Гълъбово, ул. 

“Ал. Стамболийски” 

№ 41 

5 Денонощен 

(24 часа 

7.  Парк “Езерото” 

 

Гр. Гълъбово   5 Денонощен 

(24 часа) 

 

8.  Общински обекти находящи се в 

с. Обручище 

 

С. Обручище 

 

4 

Нощен 20.00 ч – 

04.00 ч 

 

9.  Младежки  комплекс Гр. Гълъбово, 

бул.”Република” № 

47А 

5 Денонощен 

(24 часа) 

10.  Охрана на 2 – та гробищни парка 

в гр. Гълъбово – в почивни дни и 

на християнски празници, 

свързани с мъртвите 

 

 

Гр. Гълъбово 

 

Според 

необходимостта 

 

Дневен 

11.  Охрана на мероприятия Територията на 

община Гълъбово 

По преценка на 

Възложителя 

Съобразно 

необходимостта 

 

12.  Възложителя  може да закрива 

охраната на посочените 

общински обекти или да възлага 

охрана на други 

 

Територията на 

община Гълъбово 

 

По преценка на 

Възложителя 

 

Съобразно 

необходимостта 

 

 Охраната следва да се осъществява, при спазване нормите и изискванията на 

трудовото законодателство.  

 Предложената цена от изпълнителя трябва да включва всички разходи по 

изпълнение на поръчката за срок от 24 месеца (двадесет и четири) месеца. 

 

IV. Разположение и изисквания към постовете на охраняваните обекти 

В обектите има обособени помещения, фургони или места с осветление и 

отопление  за нуждите и целите на извършваната   охранителна дейност. 

Охранителите на съответните постове и на мероприятия осъществяват и 

пропускателен режим. Охранителната дейност се осъществява съгласно утвърден план 

за охрана, изготвен от Изпълнителя. 

Организация и режим на работа – охраната на обектите се осъществява от жива 

невъоръжена охрана съгласно часовия диапазон, посочен в горната таблица. 

V. Изисквания към изпълнението на поръчката. 

1. Охраната да се извършва добросъвестно, с грижата на  добър стопанин, като 

изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Възложителя, както и всички 

приложими стандарти и норми, закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко 

отношение към изпълнение предмета на поръчката; 

2. Изпълнителят следва да работи в тясно сътрудничество с Възложителя, като 

комуникацията ще се осъществява във всеки момент, когато работата го налага; 



3. Изпълнителят организира охраната при спазване изискванията на разпоредбите на 

Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) и Кодекса на труда; 

4. Изпълнителят може да пренасочва сили между охраняваните общински обекти, след 

съгласуване с представителя на Възложителя;  

5. Изпълнителят е длъжен да пази в тайна и не прави достояние на трети лица, каквито 

и да е, факти и сведения, свързани с организацията на охраната на обектите, 

охраняваните в тях стоково материални ценности, а също на обстоятелства и данни 

относно имущественото състояние на Възложителя; 

6. Качеството на предлаганите от участниците услуги следва да отговарят на 

българските и/или европейските стандарти за качество; 

Изисквания към лицата, извършващи охранителната дейност. 

  Изпълнителят е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на обществената 

поръчка, чрез лица, които отговарят на изискванията на Възложителя. Физическите 

лица, които осъществяват охранителната дейност, както и ръководителите на 

охранителната дейност следва да отговарят на изискванията на чл.50 и чл.51 от Закона 

за частната охранителна дейност и да изпълняват задълженията си при стриктно 

спазване изискванията на ЗЧОД и изискванията, посочени в настоящата документация, 

както и всички нормативни актове, касаещи предмета на поръчката. 

Лицата, които осъществяват охранителната дейност са длъжни: 

1. При упражняване дейността по охрана, да носят лична идентификационна карта със 

снимка, униформено облекло и отличителен знак; 

2. Да разполагат със средства за осъществяване на незабавна комуникация помежду си,  

с полицията и други институции; 

3. Да следи стриктно и да предприема всички законови действия за опазване живота и 

здравето на лицата пребиваващи на територията на охранявания обект; 

4. Да предотвратява нерегламентирано проникване в обекта на външни лица; 

5. Да допуска внасянето и изнасянето на инвентар собственост на Община Гълъбово, 

само след предварително съгласуване с представители на Възложителя, в чиято 

длъжностна характеристика е записано, че са материално отговорни лица и срещу 

представяне на износен/вносен документ утвърден от Възложителя; 

6. С действията си и/или с поведението си охранителите не могат да възпрепятстват 

по никакъв начин работата на служителите на Община Гълъбово и следва да осигурят 

тахната спокойна работна обстановка. 

7. В случаи на природно бедствие, пожар, безредици от всякакъв характер и други, 

охранителите да съдействат и осъществяват съвместно със съответните длъжностни 

лица евакуационните действия от обекта и друго необходимо. Действията да бъдат 

съобразени с вътрешните правила и инструкции, за което охранителите да са 

преминали съответното обучение (инструктаж); 

8. Пропускателния режим да се осъществява съгласно съответните правилници за 

вътрешен ред на Възложителя; 

9. Да отговарят на всички изисквания заложени в разпоредбите на Закона за частната 

охранителна дейност (ЗЧОД). 



VI. Отговорност на изпълнителя за щети. 

За срока на действие на договора по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят 

носи имущественна отговорност до размера на претърпените от Възложителя щети, в 

резултат на извършени от трети лица престъпни посегателства върху намиращото се в 

обектите имущество, за които посегателства Възложителят е длъжен да уведоми 

компетентните органи. Отговорността на Изпълнителя се ангажира, ако лицето/лицата 

охраняващи обекта не са били приведени в състояние на невъзможност да се 

противопоставят на извършване на посегателството. 

Изпълнителят носи отговорност и когато бъде доказано, че посегателството е 

извършено, подпомогнато или подбудено от лицето, охраняващо обекта, както и когато 

лицето, извършващо охраната на обекта, само се е привело в състояние на 

невъзможност да се противопоставя за извършване на посегателството. 

VII. Техническо предложение. 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката се изготвя съгласно Образец. 

В техническото си предложение, участниците следва да развият в свободен текст 

предлагания от тях начин за изпълнение на поръчката, в съотвтствие с изискванията на 

Възложителя и включващо: 

Подробен проект на план за охрана за всеки един от обектите, отговарящ на 

изискванията в документацията и на ЗЧОД 

 

Срок на договора за обществена поръчка: 24 (двадесет и четири) месеца. 

 

 

 


