
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поръчката включва осъществяване на охранителната дейност на територията на
всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ «Света Петка» АД, гр.Видин, съобразно
изискванията на Закона за частната охранителна дейност, с квалифицирани служители
и надеждна техника, като осигурява професионализъм, бдителност, конфиденциалност
и култура на обслужване. Необходимо е Изпълнителят да осигури:
- надеждна и сигурна охрана при нормална и екстремна обстановка;
- строг пропускателен и охранителен режим и ред;
- недопускане на нерегламентирано проникване и противоправни посегателства в
обекта.

Охраната на територията на всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ «Света
Петка» АД, гр.Видин следва да бъде организирана в 2 (два) поста ежедневно с 24 часов
режим на действие за целия срок на договора:

 Пост с въоръжена охрана, осигуряващ контролно- пропусквателни
дейности на Централен болничен корпус и същевременнно с това носещ
дежурство по спазване на вътрешния ред;

 Пост с въоръжена охрана, осъществявана на цялата территория на МБАЛ
«Света Петка» АД, гр.Видин;

Охраната ще се осъществява посредством:

Към момента в лечебното заведение е изградена автоматизирана система за
контрол на влизането свъзможност на персонала за достъп с чип в следните
отделения на МБАЛ „Света Петка” АД, Медицински център по кардиология, Детско
отделение, Ортопедия, Кардиология на II етаж, Гастроентерология, Нервно отделение,
Родилно отделение АГО, Хирургично отделение, Интензивно отделение,Психиатрия,
Нефрологично отделение, Кожно отделение, Гръдно отделение на I етаж, Гръдно
отделение на II етаж

Извършване на охрана със СОТ /собственост на изпълнителя/- за 15 обекта, а
именно:

1. Медицински център “Св. Петка”- приземен етаж
2. Кръвен център
3. Склад на домакина
4. Ендоскопския кабинет - горна ендоскопия
5. Ендоскопския кабинет - долна ендоскопия
6. Ехограф
7. Диагностичен център
8. Склад на БЧК
9. Старото счетоводство
10. Парова централа – станция
11. Рентгенов кабинет за компютърна томография СМДЛ “МедиТекс”
12. Болнична аптека



13. Сървър МБАЛ
14. Информационен център стая 7
15. Каса
- Извършване на охрана с камери за видеонаблюдение /собственост на

възложителя/- 24 бр.

- Охрана посредством „Паник бутони”, разположени в:
1.Медицински център “Св. Петка”
2.Кръвен център
3.Регистратура и каса
4.Медицински център по кардиология
5.Детско отделение
6.Болнична аптека
7.Рентгеновия кабинет
8.Ортопедията
9.Кардиология на II етаж
10.Гастроентерология
11.Нервно
12.Лекарския кабинет АГО
13.Родилно отделение АГО
14.Хирургично отделение
15.Интензивно отделение
16.Психиатрия
17.Нефрологично отделение
18.Кожно отделение
19.Гръдно отделение на I етаж
20.Гръдно отделение на II етаж
21.Спешен център
22.Каса

- Охрана посредством „Бутон повикване” в моргата- 2 бр. бутони;

Към момента в лечебното заведение е налице автоматичен достъп на лица
и МПС осъществяван чрез 2 електронни бариери, разположени на Западния
портал на болницата /откъм входа на бившата „Бърза помощ”.

Физическата охрана следва да бъде извършвана от 10 (десет) лица.

Функционални задължения на охранителите:

1. Охраняват територията на всички сгради и прилежащ терен на МБАЛ «Света Петка»
АД, гр.Видин.

2. Осъществяват пропускателен режим в сградите.

3. Следят за поддържането на реда в обектите, съгласно изискванията на Възложителя.

4. Следят за изпълнение на противопожарните изисквания в сградата.

5. Оглеждат района и водят наблюдение на лицата, които го посещават с цел
ефективната намеса за предотвратяване на неправомерни действия и опазване от
посегателства на ценности и парични средства.



6. Оказват съдействие на служителите за предотвратяване на скандали, побоища и
други нарушения на обществения ред.

7. Използват физическа сила и помощни средства, само когато е невъзможно да
изпълнят задълженията си по друг начин.

8. При възникване на екстремални ситуации в района на сградата, незабавно
осъществяват необходимите действия.

9. При нападение на сградите уведомяват спешно Районното полицейско управление,
оперативния дежурен на фирмата Изпълнител, изп.директор на МБАЛ «Света Петка»
АД, гр.Видин, като предприемат всички мерки за отблъскване на нападателите.

10. При възникване на пожар в сградата предприемат необходимите мерки за
обезпечаване безопасността на намиращите се в сградата хора, като при необходимост
организират евакуация. Обезпечават пристигането на екипите на РСПАБ и се включват
в борба със събитието за ограничаване на щетите.

11. По време на дежурството поддържат връзка с оперативния дежурен на фирмата.

Изисквания към охранителите:

1. Да не бъдат над пенсионна възраст за ІІІ – та категория по Кодекса на труда за срока
на договора, физически здрави, дееспособни и годни да изпълняват охранителна
дейност.

2. Да бъдат униформени и да носят лична идентификационна карта със снимка.

3. Да разполагат със средства за принуда и защита и средства за осъществяване на
незабавни комуникации по между си, с полицията и др., които да използват при
наличие на нормативно регламентираните предпоставки.

4. В случай на природно бедствие, пожар, авария, безредици от всякакъв характер и
други, охранителите да съдействат и организират, съвместно със съответните
длъжностни лица, евакуационните действия от обекта и друго необходимо. Действията
да бъдат съобразени с вътрешните инструкции и изискванията на нормативните
документи, за което охранителите да имат съответното обучение.

5. Да предотвратяват нерегламентираното проникване в обекта на външни лица.

6. Пропускателните режими в обекта да се осъществяват съгласно Правила за охрана и
пропускателен режим в МБАЛ «Света Петка» АД, гр.Видин.

7. Обходите да се извършват с необходимата честота, прецизност и ефективност, по
различни маршрути и с променливи интервали и посоки във времето.

Изисквания към изпълнението на поръчката:

1. Графикът на смените на охранителите на обекта да бъде организиран съгласно
разпоредбите на Наредба за работното време, почивките и отпуските. Трудовата
дейност на персонала от охранителната фирма, зает с охраната на обекта, да е в
съответствие на трудовото законодателство и Кодекса на труда.

2. Изпълнението да се осъществява съгласно предложен от участника План за
организация на охраната на обекта, в съответствие с изискванията на Възложителя и
съгласно Закона за частната охранителна дейност.



3. Изпълнителят следва да прилага разработената система от мерки за контрол на
охранителите при изпълнението на охранителната дейност.

4. При изпълнението на услугата изпълнителят трябва да осигури взаимодействие с
други негови групи /мобилни или стационарни/ и с органите на МВР при необходимост.
Изпълнителят трябва да има въведена система за комуникация и контрол, включваща
радиочестота, обезпечаваща координация между всички екипи 24 часа в денонощието.

5. През целия срок на изпълнението на поръчката, изпълнителят е длъжен да осигури
постоянен брой на персонала, който няма да бъде променян независимо от обективни и
субективни причини - болнични, отпуски или напускане на служители.

Изготвил: ………………………..
/………………………………………………../


