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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 

ДЕНОНОЩНА (ВЪОРЪЖЕНА И НЕВЪОРЪЖЕНА) ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ, 

СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВРАЦА– ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. 

Осигуряването на охрана се налага с оглед гарантиране опазването на имуществото, 

притежавано и стопанисвано от Община Враца и имуществото, притежавано от Община 

Враца и стопанисвано от общинските предприятия; предпазване от кражби; опазване на 

живота и здравето на общинските служителите и служителите на общинските предприятия 

при изпълнение на служебните им задължения; осигуряване на живота, здравето, 

имуществото и спокойствието на гражданите, които посещават Община Враца и общинските 

предприятия; недопускане на неправомерни действия - посегателства, повреди и липси в 

охраняваните обекти. 

Обществената поръчка включва извършване на физическа денонощна въоръжена  и 

невъоръжена охрана, осигуряване на пропускателен режим, видеонаблюдение и  сигнално-

охранителна дейност при нормална и усложнена обстановка на: 

І. Обособена позиция № 1: Обекти, собственост и стопанисвани от Община Враца 

1. Административна сграда на Община Враца - гр. Враца, ул. «Стефанаки Савов» №6 

 1.1. Централен вход 

 1.2. Вход за посетители при Център за административно обслужване 

 1.3. Вход за Дирекция «Местни данъци и такси» 

 1.4. Северен вход 

 1.5. Вход паркинг на Община Враца 

 1.6. Дирекция «Местни данъци и такси», гр. Враца, ул. «Петропавловска» № 43, 

ет.3, ст. 89 

 1.7. Парична каса – гр. Враца, ул. «Стефанаки Савов» №6, ет.3, ст. 89 

 1.8. Секретна поща- гр. Враца, ул. Стефанаки Савов № 6, ет.2 , ст. 43 

 1.9. Център за административно обслужване - гр. Враца, ул. «Стефанаки Савов» 

№6 

 1.10. Подземен гараж – гр. Враца, ул. «Стефанаки Савов» №6. 

2. Стара къща - гр. Враца, ул. «Търговска» № 18 

3. ЦОП Враца – гр. Враца, ул. «Кокиче» № 14, 3 бр. помещения (кабинет, заседателна зала и 

сервизно помещение) 

4. Складова база (бивше УНСС), Корпус № 3- гр. Враца, Ученически комплекс 

5. Обект на звено Временна заетост, гр. Враца, ул. «Огоста» № 2- 2 бр. 

6. Преходно жилище - гр. Враца, ул. «Остри връх» № 3 

7. Център за настаняване от семеен тип 3 - гр. Враца, ж.к. Дъбника, бул. «Съединение» № 30 

8. Център за настаняване от семеен тип 1 - гр. Враца, ул. «Кокиче» № 14А 

9. Център за настаняване от семеен тип  2 – гр. Враца, ул. «Цар Симеон I» № 20 

10. Ученически комплекс 

11. Общежитие в ученически комплекс 

12. Гараж на Община Враца, прилежащите площи към сградата и разположеното върху тях 

имущество – гр. Враца, бул. «Христо Ботев» № 141 

13. Складова база в промишлена зона и прилежащите площи към сградата и разположеното 

върху тях имущество 

14. Обществена сграда, с прилежащо към сградата дворно място (бивше училище «Давид 

Тодоров») - гр. Враца, ж.к. Дъбника 

15. Офис Наблюдавано жилище – гр. Враца, ул. „Козлодуйски бряг” № 7, ет. 1 

16. Развлекателен парк „Дъбника“ 
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ІІ. Обособена позиция № 2 – Обекти, собственост на Община Враца и 

стопанисвани  от общински предприятия, детски ясли, ДДО и Център за младежки 

дейности: 

1. Развлекателен парк „Леденика“ 

2. Стадион „Христо Ботев“ и всички спортни обекти на площадката на спортен комплекс 

„Христо Ботев“ 

3. Денонощен паркинг в ж.к. „Дъбника“ до бл. 25 

4. Каса и счетоводство в Административна сграда на ОП «Спорт и туризъм» - гр. Враца, 

спортен к-с „Христо Ботев” 

5. Хотел „Олимпийски надежди“, спортен комплекс „Христо Ботев“ 

6. Админстративна сграда на ОП «Обредни дейности» - гр. Враца, ул. «Георги Бенковски» № 

21 

7. Сгради в Стар гробищен парк – гр. Враца,  бул. „Мито Орозов” 

8. Сгради в Нов гробищен парк – източно от гр. Враца, ул. „Мездренско шосе” 

9. Ритуална зала – гр. Враца,  площад „Христо Ботев“ 

10. Управление на ОП „Паркинги и гаражи“ – бул. Никола Войводов № 17 

11. Обединено счетоводство на детски ясли, Детска ясла №5 – гр. Враца, ул. «Софроний» 

№11 

12. Детска ясла №2 – гр. Враца, ул. «Найден Геров» №3 

13. Детска ясла №7 – гр. Враца, ул. «Иван Ангелов» №2 

14. Детска ясла № 6 – гр. Враца, ул. «Венелин» № 1 

15. Център за младежки  дейности (бивше у-ще «Митрополит Константин) – гр. Враца 

 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да осигури денонощна, 

надеждна охрана на обектите на Възложителя, ефективен пропускателен режим и 

видеонаблюдение и сигнално охранителна дейност, като с действията и/или поведението да 

не възпрепятства по никакъв начин работата на служителите от общинската администрация 

и от общинските предприятия, както и на външните посетители; да гарантира съобразяване с 

действащите вътрешни правила на Община Враца за достъп до охраняваните обекти; да 

осигури защита на служебната тайна, 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 осигуряват пропускателния режим в сградата на общината, както и следене на 

поставените камери; 

- 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 живота 

и здравето на лицата, пребиваващи в обектите, както и за опазване имуществото в тях; 

- Да предотвратяват нерегламентирано проникване на външни лица в обектите; 

- Да извършват проверка на съмнителни багажи на лица, влизащи в сградата на 

общината, за наличие на огнестрелни оръжия, взривни, запалителни и други опасни 

вещества, като при откриване на такива да предприемат необходимите законови действия 

спрямо приносителите им, както и необходимите мерки за защита на лицата, намиращи се в 

сградата; 
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- Да допускат внасянето и изнасянето на техника и инвентар, собственост на Община 

Враца, само след представяне на съответния разрешителен документ, подписан от 

Възложителя; 

- Да следят за кризисни ситуации в /и около/ охраняваните обекти, 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 работата на служителите на общината, както и на 

външните посетители и да осигуряват тяхната спокойна работна 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 обектите 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 месечната стойност на 

услугата или да използва представената гаранция за изпълнение. 

 

За запознаване с особеностите на охраняваните обекти, необходими при изготвяне на 

плановете за охрана, всеки участник може да направи по своя преценка оглед на обектите. 

Денят и часът на оглед на съответните обекти се съгласува предварително с Ивайло Тошев – 

Главен експерт АСД, УК, ОМП и ССИ, тел: 0884806698 – стая 93, етаж 3 в сградата на 

Община Враца. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 

1. Административна сграда на Община Враца: Денонощна въоръжена охрана, в 

работни, почивни и празнични дни. 

Важно! Изпълнителят на настоящата поръчка следва да монтира 11 (единадесет) 

СОБСТВЕНИ камери за видеонаблюдение в Административната сграда на Община 

Враца и прилежащите площи, като следенето на камерите ще се осъществява от стая № 

6 „Пропуски”, разположена на І етаж на сградата, до Централен вход. 

1.1. Достъпът до сградата се осъществява съгласно утвърдения от Секретаря на 

Община Враца Правилник за пропускателния режим и вътрешния ред в 

Административната сграда на Община Враца от пет входа, както следва: 

1.1.1. Централен вход – 24-часова въоръжена охрана и видеонаблюдение, плюс един 

невъоръжен сътрудник на охраната от 08:00 ч. до 17:30 ч. само за присъствени дни; 

1.1.2. Вход за посетители при „Център за административно обслужване” – 

невъоръжена охрана само в присъствени дни от 08:00 ч. до 18:00 ч. и 24-часово непрекъснато 

видеонаблюдение; 

1.1.3. Вход за Дирекция „Местни данъци и такси” - въоръжена охрана само в 

присъствени дни от 08:00 ч. до 17:30 ч. и 24-часово непрекъснато видеонаблюдение; 

1.1.4. Северен вход – въоръжена охрана от 19:00 ч. до 08:00 ч. в присъствени дни,  

денонощна въоръжена охрана в почивни и празнични дни и 24-часово непрекъснато 

видеонаблюдение; 
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1.1.5. Вход паркинг на Община Враца - един невъоръжен сътрудник на охраната от 

07:30 ч. до 17:30 ч. само в присъствени дни; 

1.2. Помещения в режим на охрана: 

1.2.1. Дирекция «Местни данъци и такси» - гр. Враца, ул. «Петропавловска» № 43, 

ет.3, ст. 89 – Сигнално-охранителна техника  

1.2.2. Парична каса – гр. Враца, ул. «Стефанаки Савов» №6, ет. 3, ст. 89 - Сигнално-

охранителна техника  

 1.2.3. Каса на Център за административно обслужване - гр. Враца, ул. «Стефанаки 

Савов» №6 – Сигнално-охранителна техника  

 1.2.4. Подземен гараж – гр. Враца, ул. «Стефанаки Савов» №6. - Сигнално 

охранителна техника  

 1.2.5. Секретна поща - гр. Враца, ул. Стефанаки Савов № 6, ет. 2 , ст. 43 –Сигнално-

охранителна техника 

2. Стара къща - гр. Враца, ул. «Търговска» № 18 - Сигнално-охранителна техника 

3. ЦОП – гр. Враца, ул. «Кокиче» № 14, 3 бр. помещения (кабинет, заседателна зала и 

сервизно помещение) – Сигнално-охранителна техника 

4. Складова база (бивше УНСС), Корпус № 3- гр. Враца, ученическо градче – 

Сигнално-охранителна техника 

5. Обект на звено Временна заетост, гр. Враца, ул. «Огоста» № 2 – Сигнално- 

охранителна техника в две отделни помещения независими едно от друго.  

6. Преходно жилище – гр. Враца, ул. «Остри връх» № 3 – Сигнално-охранителна 

техника 

7. Център за настаняване от семеен тип 3 - гр. Враца, ж.к. Дъбника, бул. 

«Съединение» №30 – Сигнално-охранителна техника и охрана с паник-бутон 

8. Център за настаняване от семеен тип 1 - гр. Враца, ул. «Кокиче» № 14А – Сигнално-

охранителна техника 

9. Център за настаняване от семеен тип 2 – гр. Враца, ул. «Цар Симеон І» №20 – 

Сигнално-охранителна техника 

10. Ученически комплекс – сигнално-охранителна техника и денонощна въоръжена 

охрана 

11. Общежитие в Ученически комплекс – сигнално-охранителна техника 

12. Гараж на Община Враца, прилежащите площи към сградата и разположеното 

върху тях имущество – гр. Враца, бул. „Христо Ботев” №141 – денонощна въоръжена охрана 

и 24-часово непрекъснато видеонаблюдение; 

Важно! Изпълнителят на настоящата поръчка следва да монтира 1 (една) 

СОБСТВЕНА камера за видеонаблюдение. 

13. Складова база в Промишлена зона и прилежащите площи към сградата и 

разположеното върху тях имущество – денонощна въоръжена охрана и 24-часово 

непрекъснато видеонаблюдение; 

Важно! Изпълнителят на настоящата поръчка следва да монтира 1 (една) 

СОБСТВЕНА камера за видеонаблюдение. 

 14. Обществена сграда с прилежащото към сградата дворно място, (бивше училище 

„Давид Тодоров”) - гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, с не по-малко от 4 (четири) броя охранители – 

денонощна въоръжена охрана. 

Важно! Изпълнителят на настоящата поръчка следва да монтира 1 (една) 

СОБСТВЕНА камера за видеонаблюдение. 

 15.  Офис Наблюдавано жилище – гр. Враца, ул. «Козлодуйски бряг» № 7, ет. 1  – 

сигнално-охранителна техника 

16. Развлекателен парк „Дъбника“ – в работни дни - нощна охрана и 24-часово  

непрекъснато видеонаблюдение, в почивни дни – денонощна физическа охрана (24-часова) и 

видеонаблюдение. 
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ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

1. Развлекателен парк „Леденика“ – осигуряване на охрана с „паник бутон“ на 

Посетителски център на парка; 

2. Стадион „Христо Ботев“ и всички спортни обекти на площадката на спортен 

комплекс „Христо Ботев“ – 24-часово непрекъснато видеонаблюдение.  

3. Денонощен паркинг в ж.к. „Дъбника“ до бл. 25 – 24-часово непрекъснато 

видеонаблюдение; 

4. Каса и Счетоводство в Административна сграда на ОП «Спорт и туризъм» - 

спортен к-с «Христо Ботев» - Сигнално-охранителна техника и охрана с «паник бутон»; 

5. Хотел «Олимпийски надежди», спортен комплекс «Христо Ботев» - охрана с 

«паник бутон»; 

6. Административна сграда на ОП «Обредни дейности» - гр. Враца, ул. «Георги 

Бенковски» № 21 – Сигнално-охранителна техника; 

7. Сгради в Стар гробищен парк – гр. Враца, бул. «Мито Орозов» – Сигнално-

охранителна техника; 

8. Сгради в Нов гробищен парк – източно от гр. Враца, ул. «Мездренско шосе» – 

Сигнално-охранителна техника; 

9. Ритуална зала  - гр. Враца, пл. «Христо Ботев» – Сигнално-охранителна техника; 

10. Управление на ОП «Паркинги и гаражи» - бул. Никола Войводов № 17; 

11. Обединени счетоводство на детски ясли, Детска ясла №5 – гр. Враца, ул. „Софроний 

Врачански” №11 – Сигнално-охранителна техника; 

12. Детска ясла №2 – гр. Враца, ул. «Найден Геров» №3 – Сигнално-охранителна техника; 

13. Детска ясла №7 – гр. Враца, ул. «Иван Ангелов» №2 – Сигнално-охранителна техника; 

14. Детска ясла № 6 – гр .Враца, ул. «Венелин» №1; 

 15. Център за младежки  дейности (бивше у-ще «Митрополит Константин) – Сигнално-

охранителна техника, 24 – часово видеонаблюдение и физическа нощна охрана. 

 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 

1. Общностен център за деца и семейства по проект «Стимул» - гр. Враца, бул. «Втори 

юни» № 60 – Сигнално-охранителна техника 

2. Областен информационен център - гр. Враца, ул. «Полк. Кетхудов» № 4, 4 бр. 

помещения (2 стаи, коридор и санитарен възел) – Сигнално-охранителна техника 

     3. Проект НВДМОВ - ЦОП - гр. Враца, ул. „Огоста“ №3, ет. 2 

     4. Проект НВДМОВ - ДЦДТМУТС - гр. Враца, ул. „Огоста“ №3, ет. 1 

     5. Проект НВДМОВ - Преходно жилище- гр. Враца, ул. „Поп Сава Катрафилов“ №2 

     6. Проект НВДМОВ - Наблюдавано жилище- гр. Враца, ул. „Никола Вапцаров“ №1 

     7. Проект НВДМОВ - ЦНСТ- гр. Враца, ж.к. „Металург“, УПИ IV-358, кв. 76 

 

Обектите за охрана със сигнално-охранителна техника се охраняват, както следва: за 

всички обекти чрез GPRS трансмитер и телефон в дежурния център № 092/ 666166, 

0885079579 и 0889806335. 

Охраната със СОТ осигурява защита от противоправно посегателство на външни лица 

върху обектите за 24.00 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. 

 

 

 


