ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
За целия срок на договора услугата трябва да осигури както следва:
1. Невъоръжена денонощна физическа охрана с един охранител на смяна на обекта на
възложителя в съответствие с разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност,
подзаконовите нормативни актове, вътрешните правила и инструкции на ЦОПУО и
изискванията, заложени в информацията към обявата за събиране на оферти.
2. Невъоръжената физическа охрана следва да се извършва от охранители, които:
▪ Да са преминали обучение за изпълнение на дейността на охранител;
▪ Да са снабдени с униформено облекло с отличителни знаци на охранителната фирма,
както и с лична идентификационна карта със снимка (бадж);
▪ Да са снабдени със средства за принуда и защита, и със средства за осъществяване
на незабавна комуникация с оперативния център на изпълнителя, с МВР и с директора на
ЦОПУО;
▪ Да са инструктирани за регламентирания пропускателен режим в обекта, който
охраняват с цел прилагането на този режим.
3. При изпълнение на задълженията си охранителите:
▪ Следят стриктно и предприемат всички законни действия за недопускане на
посегателство върху живота и здравето на лицата, пребиваващи в обекта, както и за опазване
на имуществото в него;
▪ По време на смяната си предотвратяват нерегламентирано проникване в обекта на
Възложителя от страна на външни лица;
▪ Осъществяват строг контролно - пропускателен режим, като извършват проверка на
съмнителни багажи на лица, посещаващи охранявания обект, за наличие на огнестрелни
оръжия, взривни, запалителни и други опасни вещества. При откриване на такива
предприемат необходимите законни действия спрямо приносителите им;
▪ Извършват нощен обход на терена около сградата;
▪ Не допускат внасянето и изнасянето на материали, без представянето на съответния
разрешителен (съпроводителен) документ, подписан от директора на ЦОПУО или от
ръководителите на административните структури в сградата;
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▪ При възникване на кризисни ситуации в охранявания обект уведомяват незабавно
ръководителя на охранителната дейност във фирмата си, органите на МВР и директора на
ЦОПУО, като предприемат всички необходими мерки за предотвратяване и ограничаване на
щетите;
▪ Не възпрепятстват по никакъв начин с действията и/или с поведението си работата
на служителите на територията на обекта.
4. Дейностите по т.3 се организират и извършват съгласно предложения от изпълнителя
и съгласуван от Възложителя план за охрана на обекта.
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