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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И АВТОПАТРУЛ 

 

        Частните охранителни структури осъществяват превантивна дейност 

въз основа на причините и условията за правонарушения  в охраняваните 

от тях обекти. За осъществяване предмета си на дейност структурите,  е 

необходимо,  в съответствие  с криминогенните рискове да извършат 

съответен подробен анализ за сигурност на своите доверители.          

       Дейността по охрана на мероприятията на Община Горна Оряховица 

от частния охранител,  са предимно насочени към запазване целостта на 

общински обекти, недопускане на разрушаване и други посегателства, 

спокойно  и безпрепятствено протичане на масови прояви с 

краткосрочен характер. 

       Оказват пълно съдействие на екипите на МВР по опазване на 

обществения ред при заплаха от терористични действия, при  

установяване на кражби, при откриване на безконтролни пакети и 

багажи, при пожар и наводнения в поверените обекти, като за 

констатираните нередности се известява Кмета на Община Горна 

Оряховица, както и съответните компетентни органи. 

        Лицата, които извършват частна охранителна дейност, създават 

съответната организация по провеждането на задължителен       

ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите. Изготвят 

маршрути и смени по охрана на всеки един обект, така също график и 

списък на охранителите.   

        Охраната на обекти /парк Никола Панайотов, парк кв.Гарата, сгради и 

прилежащи площи находящи се в местността ,,Ашова‘‘, гр. Горна 

Оряховица,  се осъществява денонощно по зададен маршрут с един 

автопатрул по график изготвен  от Изпълнителя и одобрен от 

Възложителя.                                    

       Охраната на обект Спортен комплекс „Никола Петров“/ 

многофункционална зала, зала за акробатика, администрация, стадион 

Локомотив, стари съблекални, гаражни клетки / гр. Горна Оряховица е 
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физическа, невъоръжена и се осъществява от 3 охранители /по един на 

смяна/ за времето от 17.00 часа до 08.00 часа в работни дни и 24 часа 

през почивни дни. Поста е подвижен, разположен във вътрешността на 

обекта.  

       Охраната на обект Гробищен парк гр.Горна Оряховица е физическа, 

невъоръжена и се осъществява от 3 охранители /по един на смяна/ за 

времето от 17.00 часа до 08.00 часа. Поста е подвижен, разположен във 

вътрешността на обекта.      

        Всички щети нанесени в охраняемите обекти се  заплащат от 

Изпълнителя  по направен Констативен протокол. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ОХРАНА ЧРЕЗ СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА 

 

        Охрана с технически средства /т.е. изграждането на сигнално-

охранителни системи/ трябва да бъде изградена от специалисти за да има 

гаранция за надеждност и ефект на същата.  

        С изграждането на СОТ за централизирана охрана се осъществява 

денонощно  централизирано наблюдение на работата на инсталираните в 

обектите сигнално-охранителни системи. 

        Гаранция за охрана със СОТ се дава вследствие извършването на 24 

часово наблюдение на поверените им обекти и  реагиране с автопатрул в 

рамките на определено време. 

       В случай на нарушаване целостта на обекта, уведомява дежурния 

оператор по СОТ, като се задължава да не влиза в обекта.  

       Автопатрулите трябва да са разположени на такова място, от което 

могат по най-бързия начин да покрият обслужвания обект.  

      Част от обект СУПЦ гр. Горна Оряховица се охранява,  чрез    

изградена система за видеонаблюдение по възловите места с камери с 

високо разделителни способности, което допринася за по качествен 

образ и регистрация в реално време. 

       Всички останали обекти към второстепенни разпоредители с бюджети 

към Община Горна Оряховица, охраната се осъществява чрез сигнално-

охранителна техника при стриктно спазване на нормативната уредба – 

Закона за частната охранителна дейност и други подзаконови 

нормативни актове, както и предписанията на Възложителя, чрез 

представен план за работа от Изпълнителя 

        Всички щети нанесени в охраняемите обекти се  заплащат въз основа 

на направен констативен протокол. 

 

 


