
 

 

 

Техническа спецификация 

 
за изпълнението на обществена поръчка с предмет:  

„Охрана на обекти на Българското национално радио“ 
 

1. Предмет на дейността е охрана с физическа сила, пропускателен режим и 

СОТ на обекти на Българското национално радио. 

 

- Физическа охрана и пропускателен режим на следните обекти: 

1. РРС Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис I“ №75,  

2. РРС Варна, гр. Варна, бул. Приморски“ №22, 

3. РРС Шумен, гр. Шумен, ул.“Добри Войников“ №7,  

4. РРС Бургас, гр. Бургас, ул. Филип Кутев“ №2 

5. РРС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Дондуков“ № 2 

 

Охраната включва: 

-  комплекс от физически и организационни мерки за осъществяване на 

непрекъсната денонощна въоръжена физическа охрана на посочените 

обекти, заедно с прилежащия терен и паркираните служебни 

специализирани МПС на територията на обекта. Дейността на физическата 

охрана включва осигуряването на пропускателен режим.  

- комплекс от организационни и технически мерки за охрана на обектите, 

осигуряваща регистрация на нерегламентиран достъп, с последваща 

физическа проверка. 

 

- Охрана със сигнално-охранителна техника за следните обекти: 

1. Каса на БНР, бул. „Драган Цанков“ №4, етаж 1 

2. Централна апаратна, бул. „Драган Цанков“ №4, етаж 1 – стара сграда 

3. Регистратура КИ , бул. „Драган Цанков“ №4, 4 етаж 

4. РРС Видин, ул. „Градинска“ №1 

 

Охраната на обектите включва комплекс от организационни и технически мерки за 

охрана на обектите, ведно с находящото се в тях имущество чрез СОТ, осигуряваща 

регистрация за нерегламентиран достъп, с последваща физическа проверка. 

 

Участникът трябва да осигури сигнално-охранителна техника и видеонаблюдение за 

охрана на обектите на БНР за негова сметка, ако бъде избран за изпълнител. 

 

2. План за изпълнение на услугата. 

 

Начална и крайна дати на изпълнение на услугата по охрана на обектите и 

пропусквателния режим се определят в договора. 

Изпълнителят, в срок до 3 работни дни от влизане в действие на договора, е длъжен да 

представи за съгласуване плановете за осъществяване на охраната и пропусквателния 

режим на отделните обекти. 

 

3. Критерии за приемане на работата. 

 

Изпълнението на услугата по охрана на обектите и осигуряване на пропусквателния 

режим трябва да бъде извършено така, че да се гарантира опазването на имуществото 

на Възложителя и осигуряване пропускателен режим в обекта за срока на изпълнението 

й. 



 

 

Приемането на работата по осъществяване на услугата се извършва ежемесечно чрез 

протокол, подписан от отговорните длъжностни лица от двете страни.  

 

4. Оглед на обектите: 

Огледът се извършва от 10.00ч. до 16.00 ч. всеки работен ден на телефон: 

1. РРС Стара Загора – тел. 042/ 616422, инж. Пейчо Шивачев; 

2. РРС Варна – 052/ 664412, инж. Румен Радев; 

3. РРС Бургас – 0884 396299, инж. Кирил Костадинов 

4. РРС Шумен – 0884 362408, инж. Венцислав Вичев 

5. РРС Видин – 0888 266443, Огнян Първулов 

6. БНР София – 02 9336619, Николай Благоев 

7. РРС Пловдив – 0888262881, инж. Минко Кръстев 

 

Изисквания: 

1. Участникът да снабди за собствена сметка наетите от него охранители с лична 

идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло, лични 

предпазни и защитни средства.  

2. Участникът трябва да предложи цялостна концепция за организация на охраната, 

съобразена с особености на обектите за охрана. 

 

3. Участникът да представи план и схема за охрана на обектите, съобразени с 

особеностите и вида им и представил точен график за работа на охранителите. 

 

4. Участникът да разработи вариантите за действие на охранителите при различните 

природни бедствия, аварии, пожари и сигнали за терористични актове и 

взаимодействие с органите на МВР. 

 

5. Участникът да представи информация за извършване на инструктажа и контрола на 

охранителите. 

 

 

 

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Изготвил : Дари Йорданов – Ръководител отдел „АДУС“ 


