ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
I.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“
ЕООД гр. Монтана“
II.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Обект: „Депо за неопасни отпадъци“ представлява заградена и осветена площадка с
намиращи се в нея завод за сепариране на битови отпадъци, дежурен пункт, кантар, административна сграда, ремонтна работилница, гаражи, депо за битови отпадъци и помещение за охраната. Площ 185,9 дка.
дъци.

Основната дейност в обекта е приемането, съхранението и преработка на битови отпаРежим на охраната на обекта – денонощна с 2 (два) поста.

При организиране на охраната изпълнителя, извършващ охранителните услуги е длъжен:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Да извършва наблюдение, охрана, обход, пропускателен режим в охранявания обект
съгласно условията на договора и действащите нормативни актове;
Да създава организация за охрана и безопасност, включително чрез провеждане на
задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите;

Да изготвя и съхранява правила и указания за извършените охранителни дейности,
които се утвърждават от Възложителя;

Да изготви и съгласува с Възложителя план за охрана и реда при осъществяване на
пропускателния режим при спазване изискванията от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД);
Охраната да се извършва от квалифициран персонал, притежаващ сертификат от завършен курс на обучение по смисъла на ЗЧОД;

Да осигури на служителите си лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и представително униформено облекло;
Да осигури на служителите си помощни средства – белезници, палка, прожектор,
средства за свръзка и др. необходимо за дейността;
Да изискват спазването на установения от Възложителя пропускателен режим и вътрешния ред в обекта;

При необходимост да извършват проверки по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите;

10. При констатирано нарушение на пропускателния режим и/или на правилата за вътрешен ред в охранявания обект да уведоми ръководителя си, а той Възложителя или
упълномощено от него лице;

11. При данни за извършване на престъпление незабавно да уведоми ръководителя си,
Възложителя и органите на МВР;
12. При задържане на нарушител да действат съгласно разпоредбите от ЗЧОД;

13. Да предприемат адекватни охранителни действия при откриване на безконтролни
пакети, багажи и при анонимни сигнали за поставени взривни устройства и др. подобни на територията на обекта;
14. Да използват лични предпазни и защитни средства, физическа сила и помощни средства при спазване на разпоредбите от ЗЧОД;

15. В случай на природно бедствие, пожар, безредици от всякакъв характер и други, да
съдействат и осъществяват съвместно със съответните длъжностни лица евакуационни действия от обекта и/или друго необходимо. Действията да бъдат съобразени с
вътрешните правила и инструкции, за което охранителите да са преминали съответния инструктаж;

16. Да изготвят план за организиране на денонощна физическа охрана на обект „ Регионално депо за отпадъци – Монтана „ в съответствие с изискванията на ЗЧОД;
17. Да изготвят план отразяващ начините на действие при възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове и взаимодействието с органите на МВР и РСПБЗН.

Обект: „Център за разделно събиране на отпадъци от домакинствата в т. ч. едрогабаритни и опасни отпадъци“ представлява ограден и осветен, напълно оборудван център на
чиято територия се намират площадка за третиране на отпадъци, склад за опасни отпадъци от
домакинствата, склад за излязло от употреба електрическо оборудване, навес над мултилифт
контейнери за едрогабаритни отпадъци, битов и офис контейнери и помещение за охраната.
Площ 11,95 дка.
Режим на охраната на обекта – денонощна с 1 (един) пост.

При организиране на охраната изпълнителя, извършващ охранителните услуги е длъжен:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Да извършва наблюдение, охрана, обход, пропускателен режим в охранявания обект
съгласно условията на договора и действащите нормативни актове;
Да създава организация за охрана и безопасност, включително чрез провеждане на
задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите;

Да изготвя и съхранява правила и указания за извършените охранителни дейности,
които се утвърждават от Възложителя;
Да изготви и съгласува с Възложителя план за охрана и реда при осъществяване на
пропускателния режим при спазване изискванията от ЗЧОД;

Охраната да се извършва от квалифициран персонал, притежаващ сертификат от завършен курс на обучение по смисъла на ЗЧОД;

Да осигури на служителите си лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и представително униформено облекло;
Да осигури на служителите си помощни средства – белезници, палка, прожектор,
средства за свръзка и др. необходимо за дейността;
Да изискват спазването на установения от Възложителя пропускателен режим и вътрешния ред в обекта;

При необходимост да извършват проверки по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите;

10. При констатирано нарушение на пропускателния режим и/или на правилата за вътрешен ред в охранявания обект да уведоми ръководителя си, а той Възложителя или
упълномощено от него лице;
11. При данни за извършване на престъпление незабавно да уведоми ръководителя си,
Възложителя и органите на МВР;
12. При задържане на нарушител да действат съгласно разпоредбите от ЗЧОД;

13. Да предприемат адекватни охранителни действия при откриване на безконтролни
пакети, багажи и при анонимни сигнали за поставени взривни устройства и др. подобни на територията на обекта;

14. Да използват лични предпазни и защитни средства, физическа сила и помощни средства при спазване на разпоредбите от ЗЧОД;

15. В случай на природно бедствие, пожар, безредици от всякакъв характер и други, да
съдействат и осъществяват съвместно със съответните длъжностни лица евакуационни действия от обекта и/или друго необходимо. Действията да бъдат съобразени с
вътрешните правила и инструкции, за което охранителите да са преминали съответния инструктаж;

16. Да изготвят план за организиране на денонощна физическа охрана съобразен с изискванията на ЗЧОД;
17. Да изготвят план отразяващ начините на действие при възникване на кризисни ситуации, природни бедствия, аварии, терористични актове и взаимодействие с органите
на МВР и РСПБЗН.

