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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

За извършване на услуга –       Абонаментна услуга по охрана на обекти на ТП "ДЛС 

Шерба" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2016 г. , с включена 

доставка и монтаж на техническото оборудване , както следва: 1. 

Административна сграда на ТП "ДЛС Шерба" с административен адрес: с.Горен 

чифлик, обл.Варна, ул."Шерба" №7; 2. Каса и оръжейна в административна 

сграда офис- с.Старо Оряхово, ул."Дунав" №8, 3. Обект в к.к. Шкорпиловци, 

4.Ремонтна работилница на ТП ДЛС Шерба, находяща се на административен 

адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7 
 
 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:      Абонаментна услуга по охрана на 

обекти на ТП "ДЛС Шерба" чрез сигнално-охранителна техника (СОТ) за 2016 г. , 

с включена доставка и монтаж на техническото оборудване , както следва: 1. 

Административна сграда на ТП "ДЛС Шерба" с административен адрес: с.Горен 

чифлик, обл.Варна, ул."Шерба" №7; 2. Каса и оръжейна в административна 

сграда офис- с.Старо Оряхово, ул."Дунав" №8, 3. Обект в к.к. Шкорпиловци, 

4.Ремонтна работилница на ТП ДЛС Шерба, находяща се на административен 

адрес: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7 
 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.101а вр. чл. 14, ал.4 т.2 от ЗОП  и Заповед № 438/30.11.2015г.  

на Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен 

 

       ВЪЗЛОЖИТЕЛ- ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - ШЕРБА ТП НА 

СИДП ДП 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ПОРЪЧКАТА:  

mailto:dls.sherba@dpshumen


1. Извършване на услуга по чл.5, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, а 

именно охрана на имуществото на възложителя чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/  с включена 

доставка и монтаж на оборудване и авто патрулна реакция.  

2. Обект на охрана:  

      2.1. Административна сграда на ТП "ДЛС Шерба" с административен адрес: с.Горен 

чифлик, обл.Варна, ул."Шерба" №7;  

     2.2. Каса и оръжейна в административна сграда офис- с.Старо Оряхово, ул."Дунав" №8,  

     2.3. Обект в к.к. Шкорпиловци,  

     2.4.Ремонтна работилница на ТП ДЛС Шерба, находяща се на административен адрес: 

с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7 
3. Охраната се извършва съгласно чл.5, ал.2 от ЗЧОД чрез технически системи за сигурност и 

помощни средства, подаващи сигнали при нарушаване режима на охрана за предотвратяване, пресичане 

и разкриване на престъпления, които гарантират висока степен на сигурност на имуществото в 

охранявания обект.  

4. 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- проверяват сигнала, 

получен от обекта, оборудван с технически системи за сигурност и включени на централизирани и 

локални системи за наблюдение и контрол, като проверката се извършва от подвижни наряди снабдени с 

GPS устройства и собствен ОДЦ ( оперативен диспечерски център) за анализ и обработка на сигналите. 

При възникнало събитие, изискващо съдействието на Изпълнителя, доказването на времето за реакция и 

качество на изпълнението става с GPS система на автомобилите и отчетна документация.. 

5. Аларменият сигнал от охранявания обект до изпълнителя следва да стига чрез проводна връзка 

/балансирана телефонна линия/; или радиоканали /основен и дублиращи/; или дублирана охрана по 

радиоканал/проводна връзка/Internet среда;  или глобалната Интернет мрежа;                             

6. Режим на охрана – 24 часов, денонощен, седем дни в седмицата, в работни, празнични и почивни 

дни. 

7. Място на изпълнение: 

     7.1. Административна сграда на ТП "ДЛС Шерба" с административен адрес: с.Горен 

чифлик, обл.Варна, ул."Шерба" №7;  

     7.2. Каса и оръжейна в административна сграда офис- с.Старо Оряхово, ул."Дунав" №8,  

     7.3. Обект в к.к. Шкорпиловци,  

     7.4.Ремонтна работилница на ТП ДЛС Шерба, находяща се на административен адрес: 

с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7 
 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: за периода на изпълнение на договора 

Изпълнителят следва да: 

1. Монтира и предостави безвъзмездно за ползване от ТП „ДЛС Шерба” собствено техническо 

оборудване ( СОТ); 

2. Поддържа 24-часово дежурство на специалисти, отстраняващи техническите проблеми по 

техническите системи за охрана;  

3. При необходимост да предостави безплатни консултации за възможните мерки за повишаване 

безопасността на обекта.  

4. Да извършва за негова сметка периодично профилактика и поддържане в техническа изправност за 

своя сметка монтираните в обекта охранителни съоръжения, вкл. подмяна на повредената /негодна/ или 

унищожена сигнално-охранителна техника. 

 

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА : 

1. Срок за изпълнение на услугата – до 31.12.2016г 

2. Срок за реакция: 

-  до 3(три) минути  от получаване на сигнал за посегателство върху охраняван обект. 

3. Срок на валидност на предложенията – 30 дни от крайната дата за депозиране на оферти  

4. Срок за сключване на договор– не по-късно от 7 дни от получаване на утвърден протокол от 

резултатите за проведената процедура. 

 



ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

      1.Прогнозна стойност за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер 

на 2000 лв. (две хиляди лева) без вкл. ДДС и не може да бъде надвишавана. 

     2. Начин на плащане: 

          Заплащането ще се извършва по банков път , по банкова сметка на Изпълнителя и 

представена оригинална фактура от изпълнителя.   

            Плащанията по договора ще се извършва по банков път, в срок до 10 календарни 

дни след представяне на оригинал на фактура.  

 

Изготвил:................... 

               /Станислав Янакиев - на длъжност пазач при ТП ДЛС Шерба ./ 

Дата на предаване на Възложителя: 08.12.2015г. 


