
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Възложител: ТП ДГС Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен 

1.ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

Обществена поръчка възлагана чрез: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ с определени лица 

(чл.18, ал.1, т.13, вр.с чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП) по ЗОП. 

Наименование на поръчката: Охрана със СОТ 

Обект на поръчката: УСЛУГА по приложение № 2, на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 

от ЗОП 

Предмет на поръчката: Охранителни услуги с Код по CVP: 79713000, както 

следва: 

Абонаментна услуга по охрана на обекти на ТП "ДГС Генерал Тошево" чрез 

сигнално-охранителна техника (СОТ), с включена доставка и монтаж на 

техническото оборудване 

Срок на договора: една година от сключване на договора 

 

2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
Обектите за охрана са както следва: 

2.1.Административна сграда на ТП "ДГС Генерал Тошево" с административен 

адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" № 42;  

2.2. Кантон, находящ се на административен адрес: гр. Генерал Тошево, ул. 

"Трети март" № 55;  

2.3. Склад за оръжие, находящ се на административен адрес: гр. Генерал 

Тошево, ул. "Трети март" № 42 
 

3. КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ 

Три обекта за охрана, посочени в т.2 за срок от една година от сключване на 

договора 

 

4.НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА.  

Участника предоставя услуга по чл.5, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна 

дейност /ЗЧОД/, а именно охрана на имуществото на възложителя.  

Охраната се извършва съгласно чл.5, ал.2 от ЗЧОД чрез технически системи за 

сигурност и помощни средства, подаващи сигнали при нарушаване на режима на охрана, 

доставени и монтирани за сметка на изпълнителя. 

При получен сигнал от техническите системи за сигурност монтирани в охранявания 

обект, изпълнителя незабавно предприема мерки съгласно чл.30, ал.1, т.2 от ЗЧОД, а 

именно проверява сигнала, като проверката се извършва от подвижни наряди. 

Времето за проверка на сигнала на място от подвижния наряд следва да е не по-

голямо от 5 минути. 

 

5. СПЕЦИАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА  

Участника и отговорните за изпълнението на услугата негови служители трябва да 

отговаря на изискванията на Закона за частната охранителна дейност. 

 

Настоящата спецификация е изготвена на база спецификацията на действащия към 

момента договор за изпълнение на поръчката. 
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