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1. НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА 

Денонощна, физическа, въоръжена охрана военно формирование 34960 - 
Варна 

2.  ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА 
2.1 Охраната на военно формирование 34960 – Варна е денонощна, 

физическа, въоръжена. 
2.2 Данни за в.ф. 34960 - Варна 

2.2.1 Местонахождение на в.ф. 34960 – Варна – област Варна, 
община Аксаково, с. Слънчево, местност “побити камъни”. 

2.2.2 Номер на войсковия район – ВР 1775 
2.2.3 Характеристика на имота (площ, брой сгради и др.). 

2.2.3.1 Имот с обща площ от 203,074 дка. 
2.2.3.2 Брой сгради – 45. 
2.2.3.3 Дължина на охраняемата полоса – 1,8 км 

 
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА 

3.1. Изисквания по предназначение. 
3.1.1 Денонощна, физическа, въоръжена охрана, която се 

осъществява от 25 (двадесет и пет) броя охранители. Работи се на смени 
(дневна и нощна) с продължителност 12 (дванадесет) часа. 

3.1.1.1 В.ф. 34960 – Варна: брой постове 2: 
3.1.1.1.1 Пост № 1 : стационарно - подвижен 
3.1.1.1.2 Пост № 2 : подвижен 

3.1.1.2 Брой охранители на смяна: 5 (един началник смяна и 
четирима охранители) 

3.1.1.2.1 Пост № 1 : 2 (двама) на смяна 
3.1.1.2.2 Пост № 2 : 3 (трима) на смяна 

3.1.1.3 Режим на работа: денонощен 
3.1.1.4 Въоръжение: гладкоцевно огнестрелно оръжие (за пост 

№2) и късоцевно нарезно огнестрелно оръжие (за пост №1). 
3.1.1.5 Задачи: 

3.1.1.5.1 Денонощна, физическа, въоръжена охрана на обекта. 
3.1.1.5.2 Охрана на обекта от стационарно-подвижен пост и 

извършване на обходи от подвижен пост. 
3.1.1.5.3 Осигуряване на пропускателен режим. 
3.1.1.5.4 Наблюдение на пожарната обстановка. 
3.1.1.5.5 Реагиране при извънредни обстоятелства съобразно 

указанията на дежурния по военно формирование. 
3.1.1.5.6 Взаимодействието с органите на служба “Военна 

полиция”-МО и Министерство на вътрешните работи се осъществява чрез 
дежурния по военно формирование. 
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3.1.2 Денонощната, физическа, въоръжена охрана на в.ф. 34960-
Варна, следва да се извършва при спазване на императивните разпоредби на 
Закона за частната охранителна дейност (по-нататък в текста - ЗЧОД), 
Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите 
изделия (по-нататък в текста - ЗОБВВПИ), Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България (по-нататък в текста - ЗОВС) и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането им и Устава за войсковата 
служба на въоръжените сили на Републилка България. 

3.1.3 Изпълнителят да разполага с изграден и функциониращ 
дежурен център, подвижен наряд за реагиране на територията на населеното 
място (в състав най-малко един човек и най-малко един автомобил) и 
подвижна радиослужба за територията, на която е разположени в.ф. 34960 - 
Варна и дежурния център.  

3.1.4 Изпълнителят да представи списък на въоръжението и 
техническите средства, които ще изпозва за охрана на обекта. 

3.1.5 Достъпът до обектите да се осъществява, съгласно 
пропускателен режим, утвърден от командира (началника) на в.ф. 34960 - 
Варна. 

3.1.6 Изпълнителя да разработи “План за охрана на в.ф. 34960 – 
Варна”, съобразно задачите в т. 3.1.1.5, съгласуван с командира (началника) 
в.ф. 34960 – Варна. 

 
3.2 Изисквания за сертификация 

3.2.1 Изпълнителят да притежава валиден лиценз за извършване 
на частна охранителна дейност по ЗЧОД или да удостовери правото по чл. 2, 
ал. 2, т. 2 от ЗЧОД, в съответствие с предмета на поръчката. 

3.2.2 Изпълнителят да притежава валидно разрешение за 
придобиване и съхраняване на огнестрелно оръжие и боеприпаси, 
необходими за извършване на охранителна дейност и служителите, 
извършващи охранителна дейност, да притежават разрешително за носене и 
употреба и разрешение за съхраняване на оръжие и боеприпаси, съгласно 
ЗОБВВПИ и Правилника за прилагането му. 

В двадесетдневен срок след датата на подписване на договор 
Изпълнителя да представи списък на охранителите, съдържащ три имена, 
единен граждански номер и номер на валидно разрешително за носене и 
употреба на огнестрелно оръжие. 

3.2.3 Изпълнителя да притежава валидна индивидуална лицензия 
за осъществяване на длаекосъобщения чрез обособена далекосъобщителна 
подвижна мрежа (PMR) за територията, на която са разположени в.ф. 34960 
– Варна и дежурния център. 

3.2.4 Изпълнителят да притежава валиден сертификат за система 
за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентно, в 
съответствие с предмета на поръчката. 
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3.2.5 Изпълнителят да притежава валиден сертификат за система 
за управление на здравето и безопасността при работа по OHSAS 
18001:2007 или еквивалентно, в съответствие с предмета на поръчката. 

 
3.3 Други специфични изисквания 

3.3.1 Изпълнителят да осигурява изпълнението на охраната със 
служители, завършили успешно курс за първоначално обучение, съгласно 
чл. 28 от ЗЧОД. 

3.3.2 Изпълнителят да осигури водене на документи, съгласно чл. 
24 от ЗЧОД. 

3.3.3 Служителите да притежават удостоверение за завършен курс 
и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие. 

3.3.4 Охранителите следва да изпълняват задълженията си с 
униформено облекло и отличителни знаци и да носят лична 
идентификационна карта със снимка, осигурени от Изпълнителя. 

3.3.5 Изпълнителят да осигурява на охранителите лични 
предпазни и защитни средства. 

3.3.6 Изпълнителят подлежи на проверки и контрол от органите 
на служба “Военна полиция” – МО и Министерството на вътрешните 
работи, като е длъжен да предоставя всички документи, свързани с охраната 
на обекта. 

3.3.7 Изпълнителят носи пълна отговорност за имуществени щети, 
допуснати в резултат на виновно поведение от служители по охраната и 
неправомерни действия на трети лица. 

 
 


