IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за извършване на услугата по осигуряване на денонощна физическа въоръжена охрана на
НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ (НВИМ)
1. Подобекти, подлежащи на охрана
1.1. Национален военноисторически музей, гр. София, ул. „Черковна” № 92;
1.2. Филиал „Военноморски музей”, гр. Варна, бул. Приморски” № 2;
1.3. Филиал „Военноморски музей”, гр. Варна, подобект в местността „Приморски парк”;
1.4. Филиал „Парк-музей на бойната дружба”, гр. Варна, бул. „Янош Хуняди” № 55;
1.5. Филиал „Музей на авиацията”, с. Крумово, община „Родопи”, гр. Пловдив (летище
Крумово).
2. Подобекти, режима на охрана, брой на постовете
№

Подобект

Режим

Брой
постове

1

Национален военноисторически музей, гр. София, ул.
„Черковна” № 92

денонощен

2

2

Филиал „Военноморски музей”, гр. Варна, бул.
Приморски” № 2

денонощен

1

3

Филиал „Военноморски музей”, гр. Варна, подобект в
местността „Приморски парк”

денонощен

1

4

Филиал „Парк-музей на бойната дружба”, гр. Варна, бул.
„Янош Хуняди” № 55

денонощен

1

5

Филиал „Музей на авиацията”, с. Крумово, община
„Родопи”, гр. Пловдив /летище Крумово/

денонощен

1

3. Изпълнението на поръчката включва:
- охрана на всички сгради, прилежащи терени, заедно с намиращите се в тях движими
вещи и движими културни ценности с цел недопускате на нерегламентирани действия върху тях,
за всеки един от подобектите;
- предотвратяване на нерегламентирани посегателства (кражби, грабежи, повреди,
изнасяне на активи на НВИМ и др. подобни) на територията на всеки един от подобектите;
- предприемане на адекватни охранителни действия при откриване на безконтролни
пакети и багажи на територията на подобектите;
- предприемане на адекватни охранителни действия при анонимни сигнали за поставени
взривни устройства и др. подобни на територията на подобектите;
- осигуряване на защита на служителите и посетителите на НВИМ от всякакъв вид
посегателства;
- охрана на меротриятията, провеждани на територията на подобектите;
- непрекъснато наблюдение на СОТ, системите за видеонаблюдение и
прожароизвестяване, инсталирани на подобектите, както и следене за тяхната изправност и
правилно функциониране и незабавно докладване;
- взаимодействие със Служба „Военна полиция” и органите на Министерство на
вътрешните работи;
- други дейности, свързани с осигуряване на безопасността на територията на
подобектите.
3. Изисквания към охранителната дейност.
Осигуряването на въоръжена физическа охрана на подобектите, посочени от Възложителя
да се извършва при спазване на нормативните актове, регламентиращи осъществяването на

охранителната дейност и вътрешните актове на НВИМ, за гарантиране сигурността и
безопасността в охраняваните подобекти и опазване на имуществото в тях.
Участникът поема ангажимент да организира и осъществява със свой персонал физическа
въоръжена охрана на подобекти, посочени от Възложителя.
Участникът осъществява охраната с квалифициран, нает по трудов договор персонал за
охранителна дейност, като наетите охранители отговарят на изискванията на Закона за частната
охранителна дейност, и свързаните с предмета на поръчката нормативни актове; отговарят на
изискванията на Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия (ЗОБВВПИ), имат получено разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и
боеприпаси и са застраховани със застраховка „Гражданска отговорност” за нанесени
имуществени и неимуществени вреди във връзка в чл. 94, ал. 2 от ЗОБВВПИ за срока на
договора; да имат необходимата подготовка, като са преминали първонално обучение за
осъществяването на охранителна дейност и допълнителна подготовка в съответствие със
спецификата на подобектите и степента на риска във всеки един от тях (например за правилна и
адекватна работа със СОТ, системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване).
Участникът да провежда периодични инструктажи на ангажираните в изпълнението на
договора свои служители.
Участникът следва да спазва всички разпоредби на трудовото и социално-осигурителното
законодателство на Република България по отношение на ангажираните в изпълнението на
договора свои служители.
Участникът следва да осъществява поръчката с минимум 30 броя охранители на подобект
(по минимум 5 броя охранители на пост), като отчита необходимостта от подсилване на охраната
за всеки подобект при ситуации и мероприятия при Възложителя, предполагащи участие и/или
струпване на голям брой посетители (дни на отворени врати, откриване на изложби и т.н.),
излизане в болнични или планов отпуск на служители (охранители). Участникът следва да
определи ръководител на охранителната дейност за подобектите, както следва:
- За подобект Национален военноисторически музей, гр. София, ул. „Черковна” № 92 – 1
(един);
- За подобекти филиал „Военноморски музей”, гр. Варна, бул. Приморски” № 2, филиал
„Военноморски музей”, гр. Варна, подобект в местността „Приморски парк” и филиал „Паркмузей на бойната дружба”, гр. Варна, бул. „Янош Хуняди” № 55 – 1 (един);
- За подобект филиал „Музей на авиацията”, с. Крумово, община „Родопи”, гр. Пловдив
(летище Крумово) – 1 (един).
Участникът поема ангажимент да снабди наетите от него охранители с огнестрелно
оръжие, лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло,
лични предпазни и защитни средства и необходимите материално-технически средства за
осъществяване на задълженията му, включително адекватни мобилни средства за комуникация.
Участникът поема ангажимент да допуска Възложителят, както и органите на Служба
„Военна полиция” и на Министерство на вътрешните работи в съответствие с техните
правомощия да осъществяват контролни функции по отношение на охраняваните подобекти и
охранителния състав.
Участникът поема ангажимент за осигуряване на защита на служебната тайна, както и на
законните права и интереси на Възложителя и ненамеса във вътрешните работи на последния.
Участникът да има установена ефективна комуникационна връзка и взаимодействие с
органите на Служба “Военна полиция” и Министерство на вътрешните работи и техническа
възможност за координация между всички свои служители, заети с охраната на подобектите на
Възложителя, включително между охранителите на отделните постове на един подобект.
4. Техническото предложение за изпълнение на поръчката е съгласно Образец № 5.
5. Участникът разработва като писмено приложение към Техническото предложение за
изпълнение на поръчката:

- План за охрана на всеки един от подобектите по отделно, който включва правила и
указания за извършване на охранителната дейност и правилник за пропускателния режим на
всеки един от подобектите, по смисъла на чл. 24 от Закона за частната охранителна дейност. При
разработването всеки план да бъде съобразен със спецификата на дейност на Възложителя, да
отчита и съдържа необходимостта и начините за извършване на превантивна дейност за
предотвратяване възникването на правонарушения на територията на подобектите, оценка на
степента на риска, оценка на спетента на сигурност и организация на охраната за нейното
гарантиране, тактики за действие при наличие на природно бедствие, терористична атака и/или
кризисна ситуация, данни за материално-техническото осигуряване, комуникационни средства и
огнестрелното оръжие, използвани на подобектите, данни за моторните превозни средства, които
ще се използват при осъществяване на охраната и контрола, съобразяване на дейността по
охраната с изградената в подобектите СОТ, видеонаблюдение и система за противопожарна
защита и осъществяваната към момента охрана с технически средства, ред за докладване на
констатирани проблеми и нередности, с цел тяхното бързо и адекватно отстраняване.
Изготвил:.....................
Мариана Стаменова – директор на дирекция „АПОЧРФСД”

