
     
 

 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
 
 
 
 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА 
ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОИ С ПРЕДМЕТ: 

"Организиране и осъществяване на денонощна охрана на Гробищен парк – 

Бургас, както и нощна охрана на Административна сграда „Гробищен парк - 

Бургас” 

  
I. МЯСТО HA ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Град Бургас, Гробищен Парк. 

II. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Обреден Комплекс ЕООД 

ІІІ. Срок – 12 месеца, считано от датата на договора 

ІV.Прогнозна стойност – 65 000лв. без вкл ДДС 

V. До изтичане на срока за подаване на оферти кандидатите имат право да 

извършат оглед на обекта, предмет на обществената поръчка 

ІV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ/СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

6.1.Физическата охрана да се извършва, както следва : 

а) за обект в гр. Бургас, Административна сграда на Гробищен парк,   охраната е 

нощна, както следва: 

- в работните дни  от понеделник до петък и в събота и неделя, през почивните 

и празничните дни, нощна жива охрана с 1 /един/ охранител  на смяна 12-часов режим; 

б) за обект в гр.Бургас  на Гробищен парк – Бургас,  охраната е денонощна, 

както следва: 

-в работните дни  от понеделник до петък и в събота и неделя, през почивните 

и празничните дни, жива охрана - като броя на охранителите на смяна е по преценка на 

участника в зависимост от организацията на работота; 

6.2. Участникът следва да организира и осъществява  физическата охрана на 

обектите на Възложителя, съгласно план, съгласуван и одобрен от страните . 

6.3.Куриери и други служители се допускат в административната сграда след 

представяне на служебна карта. 

6.4.Не се допускат в административната сграда външни лица в извънработно 

време, освен в случаите на неотложни дейности. 



     
 

            6.5.Не се допускат въоръжени лица. 

             6.6.Не се допускат в обектите лица в нетрезво състояние и с видимо психически 

отклонения, лица във видима емоционална възбуда и неприлично облекло. 

6.7.В обектите не се допускат лица със съмнителен багаж без той да бъде 

прегледан от охраната. 

6.8. Кандидатите представят  проект на план за охрана на обектите на 

територията на охранявания обект, които са съгласувани от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

и ще са неразделна част от договора сключен със спечелилия Участник. 

6.9.Участникът  се задължава да извършва дейности предмет на обществената 

поръчка със свои персонал и технически средства, като качеството на услугата да 

отговаря на професионалните изисквания за този вид дейност. 

            6.10. Участникът се задължава да не разпространява служебна и вътрешна 

информация за приходната администрация, станала му известна при и по повод 

извършване на дейността му. 

            6.11. За изпълнението на услугите предмет на обществената поръчка, Участникът 

се задължава да осигури и поддържа постоянен персонал от определен брой лица  

съобразно направеното предложение. 

            6.12. Физическата охрана се осъществява по следния начин: 

➢ Охраната осъществява обход и следи за целостта и евентуални 

посегателства на охраняваните обекти. 

➢ При констатирани посегателства Участникът уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в зависимост от вида посегателство и органите на 

МВР.  

➢ При пожар, наводнение или друго бедствие или авария Участникът 

уведомява едновременно и определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

координатор по договора и зам.директорите и съответните 

компетентни органи  - полиция, пожарна и т.н. 

➢ Участникът има право да осигури на физическата охрана за своя 

сметка паник бутон. 

➢ Участникът има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 

съдействие за точното и качествено изпълнение на договора. 

  Изисквания към изпълнението на поръчката: 

1. Изпълнителят да се придържа точно към указанията на Възложителя и 

техническата спецификация към обявата и спазва всички действащи нормативни 

актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката; 

2. Изпълнителят да осигурява качествено и добросъвестно охраната на обекта от 

противоправни посегателства; 

3. Изпълнителят да снабди наетите от него охранители с лична 

идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло, лични 

предпазни и защитни средства; 

4.  По време на дежурството и при приемане и сдаване на поста, охранителите да 

отразяват в специална тетрадка всички нарушения или липса на такива по време на 

смяната; 

5. При подаден сигнал за произшествие от охранителите на обекта, предмет на 



     
 

обществената поръчка, до оперативния център на охранителната фирма, времето за 

реакция от страна на централата да бъде не повече от 30 минути; 

6. Ефективно прилагане на система за контрол за осъществяване на непрекъснат 

и надежден контрол на охранителите по осигуряване на охраната, опазване на 

имуществото в обекта в съответствие с действащите вътрешни правила и инструкции 

на Възложителя, правилата за пропускателен режим и съгласуваните и утвърдени 

инструкции за изпълняваните видовете охранителни дейности от охранителния 

персонал; 

7. Охранителният състав да изпълнява служебните си задължения съгласно 

предварително съгласуваните планове, утвърдени графици и маршрути за обход на 

охраняваните територии. Обходите да се извършват с необходимата честота, 

прецизност и ефективност, по различни маршрути  и с променливи интервали и посоки 

във времето (без стереотипност); 

8 Поддържане в наличност, цялостност и изправност техническите съоръжения, 

помещения и инвентар, собственост на Възложителя; 

9. Недопускане възникването на предпоставки или извършване на престъпления 

на територията на обекта; 

10. Охранителният състав по време на служба да е в изряден външен вид, като 

спазва изискванията за носене на униформа, отличителни и идентификационни знаци. 

11. Недопускане употребата на алкохол, други упойващи или наркотични 

вещества от дежурните охранители по време на смяна; 

12. Недопускане  почивка за сън по време на дежурство на охранителния състав; 

13. Непрекъснат контакт и взаимодействие между Изпълнител/Възложител и 

органите на МВР; 

14 Приемането на работата по осъществяване на услугата ще се извършва 

ежемесечно чрез двустранно подписани протоколи за установяване на извършената 

работа от упълномощени лица на Възложителя; 

Изискванията към изпълнението на поръчката следва задължително да бъдат 

включени в техническото предложение на участника. 

 


