
         О Б Щ И Н А  А Й Т О С 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Раздел 1. 

 

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Предметът на обществената поръчка включва осъществяване на физическа охрана 

и охрана със сигнално-охранителна техника на обекти и имущество, собственост на 

община Айтос и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства, както следва: 

 

1.1.  Извършване на физическа охрана на обекти и имущество, собственост 

на ОЦСЗУ, при следните параметри: 

Дом за стари хора, находящ се в лесопарк „Славеева река”. 

а/ режим на охрана в обекта: ежедневно, нощен, от 19:00 часа до 7:00 часа. 

б/ пропускателен режим се осъществява на входа на обекта. 

в/ услугата се изразява в осъществяване на дейност по физическа защита на 

имущество, противоправни посегателства с пропусквателен режим с общо 2 (двама) 

охранители, по 1/един/ на смяна. 

 

Гробищен парк, находящ се в северната част на града по пътя за село Лясково. 

а/ режим на охрана в обекта: ежедневно, денонощно, от 0:00 часа до 24:00 часа. 

б/ пропускателен режим се осъществява на входа на обекта. 

в/ обектът обхваща територията на Гробищен парк и прилежащите сгради.  

г/ услугата се изразява в осъществяване на дейност по физическа защита на 

имущество, противоправни посегателства с общо 4 (четирима) охранители по 1/един/ на 

смяна. 

 

Дневен център за възрастни с увреждания, находящ се в един охранителен 

обект – сграда  на ул. ”Генерал Гурко” № 3. 

а/ режим на охрана в обекта: от понеделник до петък включително, денем, от 8:00 

часа до 12:30 часа. 

б/ пропускателен режим се осъществява на входа на обекта. 

в/ услугата се изразява в осъществяване на дейност по физическа защита на 

имущество, противоправни посегателства и пропусквателен режим с 1/2 (половин 

бройка) охранител на смяна. 

 

Защитено жилище, находящо се ул. „Ради Боруков” № 20. 

а/ режим на охрана в обекта: ежедневно, нощен, от 19:00 часа до 7:00 часа. 

б/ пропускателен режим се осъществява на входа на обекта. 



в/ услугата се изразява в осъществяване на дейност по физическа защита на 

имущество, противоправни посегателства и пропусквателен режим с общо 2 (двама) 

охранители по 1 на смяна. 

 

ЛОИ „Иван Вазов“, находящо се в гр.Айтос, ул. „Цар Осввободител“№18 

а/ режим на охрана в обекта: денонощен, ежедневен обход по месечен график 

съгласуван с Възложителя. 

 

1.2. Осъществяване на охрана със СОТ на обекти и имущество, собственост 

на Община Айтос, (на отдел „КОВЗС” и „ОЦСЗУ”) при следните параметри: 

а/ За Младежки център – гр. Айтос – 1 обект ; 

б/ За административната сграда на Община Айтос – 5 обекта ; 

в/  За ОУ „Любен Каравелов” - 1 обект ; 

г/ За административната сграда на „ОЦСЗУ” – 1 обект;  

д/ За Дневен център за деца и младежи с увреждания – 1обект;  

е/ За Дневен център за възрастни с увреждания – 1 обект;  

ж/ ОДЗ „Пролет” База 1, ул.”Кирил и Методий” №1– гр. Айтос -  1  обект; 

з/ ОДЗ „Пролет” База 2, ул.”Лиляна Димитрова” № 12 – 1 обект 

и/ ЦДГ „Калина Малина” , ул.” Бяло море” № 1– гр. Айтос - 1 обект; 

й/ ЦДГ „Здравец” , ул.”Генерал Гурко” № 1– гр. Айтос- 1 обект; 

к/ ЦДГ „Радост”, ул.”Ал.Стамболийски” № 36 – гр. Айтос - 1 обект; 

л/ ЦДГ „Славейче”, ул. „Хаджи Димитър” № 13 – гр. Айтос - 1 обект 

м/ За административната сграда на отдел „КОВЗС” - 1 обект; 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Физическата охрана на обектите и имуществото се извършва при спазване 

изискванията на Закона за частната охранителна дейност и включва минимум:  

 осъществяване на строг пропускателен режим. 

 охрана на имуществото и сградния фонд и прилежащия терен; 

 предотвратяване на нерегламентирано проникване на външни лица в 

обектите; 

 следене за кризисни ситуации в и около обектите, като при възникване на 

такива да уведомяват незабавно ръководителя на охранителната дейности и 

компетентните органи и лица, като се предприемат всички  необходими мерки  за 

предотвратяване и ограничаване на щетите. 

 предприемане на всички законови действия за опазване живота и здравето 

на лицата, пребиваващи в обектите. 

 реагиране при кризисни ситуации. 

 изготвяне на примерни тактически указания за действие в различни 

ситуации, които включват действия при терористични актове, пожар, аварийни и 

кризисни ситуации; 

 действия на Изпълнителя при осъществяване на правомощията по чл. 59, 

60 от ЗЧОД; 

 протокол от извършената по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД оценка на 

състоянието и степента на сигурност на охранявания обект; 



 План за охрана, който отразява спецификата на конкретния обект и 

включва: особеностите на охранявания обект; организация на охраната (постове, 

маршрути, смени, комуникации и указания за тактиката на действие при различни 

случаи на посегателство над охраняваното имущество); описание на конкретните задачи 

на охранителите, като са посочени конкретни функции и отговорности; данни за 

моторните превозни средства; 

 взаимодействие с органите на МВР; 

 предложение за допълнителни дейности, които ще се използват за 

повишаване сигурността на обектите. 

 списък на охранителния състав, осъществяващ охраната на обекта; 

 седмичен или месечен график за работа на лицата от охранителния състав; 

 дневник за приемане и предаване смяната на екипите в обекта. 

 

Охраната със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обектите и 

имуществото се извършва при спазване изискванията на Закона за частната охранителна 

дейност и включва минимум: 

 

 за срока на изпълнение на договора изпълнителят се задължава да монтира 

необходимото техническо оборудване и обслужване на СОТ системите; 

 да се осигури техническата поддръжка и необходимите резервни части на 

техниката за охрана, монтирана в обектите, за обезпечаване нормалната им  

работа. 

 да се извършва наблюдение, регистрация и инспекция на сигнали, 

получени от монтираните технически средства за защита и запазване на 

имуществото.  

 да се осигури възможност за регистриране, обработка и разпечатка от 

приемните устройства и компютърни системи в ОДЦ за действията на 

дежурния оператор и времето за получения сигнал и предприетите 

действия за предотвратяване на посегателствата над обекта под охрана, 

както и при поискване от страна на възложителя да предоставя безплатно 

компютърна разпечатка за проверка действията на дежурния оператор и 

времето за реакция на АП екипи.  

 да се осигурят служители - автопатрули на обекта при постъпване на 

алармения сигнал. За момент на получаване на алармения сигнал се счита 

този, който е отразен в ОДЦ за охрана на изпълнителя.  

 да се уведоми незабавно възложителя и органите на МВР, в случаите на 

проникване или нарушаване целостта на обекта.  

 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Към техническото предложение изпълнителят е длъжен да представи Концепция 

за организацията на охраната. При разработване на подлежащата на оценка концепция 

за охрана на обектите участникът, следва да вземе предвид особеностите на обектите, 

рисковете при изпълнение на охранителната дейност; нуждата от подробно разписани 

маршрути и обходи; други, от значение за разработването на детайлен План за охрана, по 

преценка на участника.  



Планът за охрана за всеки описан в спецификацията обект следва да съдържа 

минимум:  

- организация на физическата охраната, в която е отчетена спецификата на обекта; 

- описание на конкретните задачи на охранителите, като са посочени конкретни 

функции и отговорности; 

- брой охранители- съобразен с изискванията на възложителя за работното време, 

брой охранители на смяна в съответствие с трудовото законодателство, брой постове, 

маршрути, смени и др.; 

- взаимодействие с органите на МВР; 

- предложение за допълнителни дейности, които ще се използват за повишаване 

сигурността на обектите. 

 

В концепцията за организацията на охраната, следва да се представи подхода на 

участника по осъществяването на охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ). 

 


