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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В ПРОЦЕДУРА 

ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ: 

       
„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВО ПО 

ВРЕМЕ НА МЕПРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА И 

ОХРАНА ЧРЕЗ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТИ, ИЗГРАДЕНИ ПО 

ПРОЕКТИ – ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 
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 ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ 

Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящата  документация 

за участие в процедурата е с предмет: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА 

ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВО ПО ВРЕМЕ НА МЕПРОПРИЯТИЯ, 

ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА И ОХРАНА ЧРЕЗ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТИ, ИЗГРАДЕНИ ПО ПРОЕКТИ – ПО ДВЕ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. 

 ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ 1 

 Обособена позиция № 1 от обществената поръчка е с предмет: Осъществяване 

на физическа охрана на имущество по време на мероприятия, организирани от 

Община Враца.  

 Осигуряването на охрана се налага с оглед гарантиране опазването на 

имуществото на участниците в мероприятията, организирани от Община Враца, както 

следва:   

1. Коледен базар- с продължителност на охрана 77 дни; 

2. Великденски базар- с продължителност на охрана 10 дни; 

3. Мотосъбор - с продължителност на охрана 3 дни; 

4. Мероприятия на 1 и 2 юни - с продължителност на охрана 4 дни; 

5. Национален фолклорен събор „Леденика“ - с продължителност на охрана 4 дни; 

6. Традиционен есенен панаир - с продължителност на охрана 7 дни; 

7. Съпътстващи мероприятия по време на Ботеви дни - с максимална продължителност 

на охрана 2 дни. 

 

Изпълнителят на Обособена позиция 1 от настоящата обществена поръчка 

следва да осигури денонощна, надеждна охрана на имуществото на участниците в 

мероприятията, организирани от Община Враца, както и на законни права и интереси 

на Възложителя. 

Охранителната дейност следва да се осъществява при стриктно спазване на 

разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), подзаконовите 

нормативни актове уреждащи дейността, трудовото и осигурително законодателство и 

изискванията, заложени в настоящата документация. При въоръжената охрана се 

спазват изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

 

Изисквания към служителите на участника, осъществяващи охраната на 

общинските обекти при изпълнението на услугата: 

- Да са преминали първоначално обучение по ЗЧОД и да са тествани за 

психологическа пригодност; 

- Да носят лична идентификационна карта със снимка; 

- Да бъдат с униформено облекло и да имат отличителен знак; 

- Да умеят да използват средства за принуда и защита и средства за 

осъществяване на незабавни комуникации с оправомощеното лице на Възложителя и 

полицията; 

- Да следят стриктно и да предприемат всички законови действия за опазване 

имуществото по време на мероприятията; 

- Да следят за кризисни ситуации около охраняваното имущество, като при 

възникване на такива, да уведомяват незабавно ръководителя на охранителната дейност 
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и съответните компетентни органи и лица и предприемат всички необходими мерки за 

предотвратяване и ограничаване на щетите; 

- При изпълнение на поръчката с действията си и/или с поведението си да не 

възпрепятстват по никакъв начин провеждането на мероприятието и да осигуряват 

спокойна обстановка; 

- За всички появили се нередности, поява на нарушители и др., охранителите на 

смяна задължително да уведомяват оторизираните лица от страна на Възложителя, с 

оглед съгласуване на действията си. 

Участникът трябва да има установено ефективно взаимодействие с органите на 

Министерство на вътрешните работи и техническа възможност за координация между 

всички охранители. 

 

Изпълнителят на настоящата поръчка носи отговорност за покриване на щети, 

допуснати в резултат на виновно поведение от сътрудници по охраната, неправомерни 

действия на трети лица - кражби с взлом на охраняваното имущество, изнасяне на 

материални ценности не по установения ред от периметъра на мероприятието и други. 

Изпълнителят следва да гарантира възстановяване на щетите по балансова стойност 

след подписването на констативен протокол. При отказ на изпълнителя да подпише 

констативен протокол, възложителят има право да прихваща стойността на щетата от 

стойността на услугата или да използва представената гаранция за изпълнение. 

 

 

 ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ 2 

 Охрана чрез видеонаблюдение на 3 бр. обекти, изградени по проекти, както 

следва:   

1. Медковско дере 

2. Спортна и детска площадка кв. Дъбника 

3. Спортна площадка кв. Медковец   

Изпълнителят на Обособена позиция 2 от настоящата обществена поръчка 

следва да осигури денонощна охрана чрез видеонаблюдение, с цел опазване на 

законните права и интереси на Възложителя в обектите. 

Охранителната дейност следва да се осъществява при стриктно спазване на 

разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), подзаконовите 

нормативни актове уреждащи дейността, трудовото и осигурително законодателство и 

изискванията, заложени в настоящата документация. При въоръжената охрана се 

спазват изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

 

Изисквания към служителите на участника, осъществяващи мониторинг и 

поддръжка на видеокамерите: 

- Да са преминали първоначално обучение по ЗЧОД и да са тествани за 

психологическа пригодност; 

- Да носят лична идентификационна карта със снимка; 

- Да бъдат с униформено облекло и да имат отличителен знак; 

- Да умеят да използват средства за принуда и защита и средства за 

осъществяване на незабавни комуникации с оправомощеното лице на Възложителя и 

полицията; 

- Да следят стриктно сигнала от видеокамерите и да предприемат всички 

законови действия за опазване имуществото на Възложителя при констатирани 

нарушения; 
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- Да следят за кризисни ситуации, като при възникване на такива, да уведомяват 

незабавно ръководителя на охранителната дейност и съответните компетентни органи и 

лица и предприемат всички необходими мерки за предотвратяване и ограничаване на 

щетите; 

- При изпълнение на поръчката с действията си и/или с поведението си да не 

възпрепятстват по никакъв начин използването по предназначение на обществените 

обекти собственост на Възложителя и обект на наблюдение; 

- За всички появили се нередности, поява на нарушители и др., охранителите на 

смяна задължително да уведомяват оторизираните лица от страна на Възложителя, с 

оглед съгласуване на действията си. 

Участникът трябва да има установено ефективно взаимодействие с органите на 

Министерство на вътрешните работи и техническа възможност за координация между 

всички охранители. 

 

Изпълнителят на настоящата поръчка носи отговорност за покриване на щети, 

допуснати в резултат на виновно поведение от сътрудници по охраната, неправомерни 

действия на трети лица - кражби с взлом на охраняваното имущество и други. 

Изпълнителят следва да гарантира възстановяване на щетите по балансова стойност 

след подписването на констативен протокол. При отказ на изпълнителя да подпише 

констативен протокол, възложителят има право да прихваща стойността на щетата от 

стойността на услугата или да използва представената гаранция за изпълнение. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 

1. Коледен базар – осигуряване на денонощна физическа охрана на 

имуществото на участниците и Възложителя за периода от 15 ноември до 1 февруари 

на съответната година;  

2. Великденски базар - осигуряване на денонощна физическа охрана на 

имуществото на участниците и Възложителя с продължителност 10 дни през 

съответната година; 

3. Мотосъбор - осигуряване на денонощна физическа охрана на имуществото на 

участниците и Възложителя с продължителност 3 дни; 

4. Мероприятия на 1 и 2 юни, включително и охрана и пропускателен режим на 

пещера „Леденика“ - осигуряване на денонощна физическа охрана на имуществото на 

участниците и Възложителя с продължителност на охрана 4 дни; 

5. Национален фолклорен събор „Леденика“ - осигуряване на денонощна 

физическа охрана на имуществото на участниците и Възложителя с продължителност 4 

дни през съответната година; 

6. Традиционен есенен панаир - осигуряване на денонощна физическа охрана на 

имуществото на участниците и Възложителя с продължителност 7 дни през съответната 

година; 

7. Съпътстващи мероприятия по време на Ботеви дни - осигуряване на 

денонощна физическа охрана на имуществото на участниците и Възложителя с 

максимална продължителност 2 дни през съответната година. 

 

Таблица на охраняваните мероприятия по Обособена позиция № 1 

№ Мероприятия 

1 Коледен базар 

2 Великденски базар 

3 Мотосъбор 

4 Мероприятия на 1 и 2 юни 
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5 Национален фолклорен събор „Леденика“ 

6 Традиционен есенен панаир 

7 Съпътстващи мероприятия по време на Ботеви дни 

 

При получен сигнал за струпване на посетители в развлекателен парк 

„Леденика“, незабавно да бъдат изпращани охранители на място.  

 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

1. Медковско дере – охрана чрез видеонаблюдение; 

2. Спортна и детска площадка кв. Дъбника – охрана чрез видеонаблюдение; 

3. Спортна площадка кв. Медковец - охрана чрез видеонаблюдение 

 

Таблица на охраняваните обекти по Обособена позиция № 2 

№ Обект 

1 Медковско дере 

2 Спортна и детска площадка кв. Дъбника 

3 Спортна площадка кв. Медковец 

 

Охраната на обектите чрез видеонаблюдение се осъществява 24 часа, 7 дни в 

седмицата, вкл. и в празнични и почивни дни. 

 

 МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Враца, община Враца, област Враца, 

Република България. 

Срокът за изпълнение на договора е 24 месеца, считано от датата на 

подписване на договора. 

 

 


