
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 
София 1092, ул. ”Дякон Игнатий” № 3, тел.: 02 92 20 788, факс: 02 92 20 790 

Относно: Постъпили искания за разяснение по обществена поръчка с предмет: „Денонощна невъоръжена охрана на освободени войскови 

имоти на територията на области София, Софийска, Кюстендил и Благоевград” 

 

ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ ОТГОВОР 
1. Молим Ви  за разяснение на обществена поръчка "Денонощна 

невъоръжена охрана на освободени войскови имоти на територията на 

области София , Софийска , Кюстендил и Благоевград". 

За обособена позиция № 12 и обособена позиция № 13 в посочената по-горе 

обществена поръчка са дадени общ брой охранители не по - малко от девет за 

всяка позиция.За осъществяване на денонощна охрана на обектите на 

обособена позиция №12 и обособена позиция № 13 са необходими не по-

малко от 10 охранителя за всяка обособена позиция , за да се спази Кодекса 

на труда, Наредбата за отпуските и почивките и други нормативни 

документи.В Главна Инспекция по труда е публикувано становище , в което 

се казва, че за осъществяване на денонощна охрана на един обект с един 

пост, с един охранител на смяна са необходими не по - малко от пет 

служителя.  

Прилагаме Ви становището на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по 

труда ".   

„Нормативно допустимо ли е с персонал от 14 охранители и 1 охранител на 

половин работен ден да се извършва денонощна въоръжена охрана при 

следния охранителен план: - на пост №1 – двама охранители; смени от 

08.00 до 20.00 часа и от 20.00 до 08:00 часа; 365 дни годишно; - на пост 

№2 – един охранител; смяна от 08.00 до 20.00 часа и от 20.00 до 08.00 

часа; 365 дни годишно; - на пост №3 – един охранител; смяна от 08.00 до 

18.00 часа; всички работни дни; - на пост №4 – един охранител; смяна от 

08.00 до 20.00 часа; всички работни дни? 

Видно от зададения въпрос, следва за лицата назначени на длъжност 

„охранител – въоръжена охрана” да се въведе сумирано изчисляване на 

работното време, на основание чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда за 

календарен период не по – дълъг от шест месеца. Съгласно разпоредбата на 

чл. 142, ал. 4 от КТ. максималната продължителност на работната смяна 

може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не 

може да надвишава 56 часа. На служителите следва да се осигури ползване 

Приложеното становище на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 

труда” се отнася за конкретен случай и за конкретна поръчка и няма 

отношение към открита с Решение № 48/08.05.2014 и Решение за промяна № 

53/22.05.2015 г. на главния директор на Главна дирекция „Инфраструктура на 

отбраната” процедура по ЗОП. Становището няма задължителен характер.  

Съгласно т.3.3 от „Техническа спецификация“- Раздел IV от 

документацията за участие, денонощната невъоръжена охрана се извършва, 

съгласно разработен план за охрана и детайлна концепция за начина и 

организацията на изпълнение на охраната на всеки конкретен имот в обособена 

позиция.  

Възложителят е определил минимален брой охранители за всяка 

обособената позиция, минимално допустима цена за осъществяване на охрана 

от един охранител за един месец от 550 лв. без ДДС и прогнозната стойност за 

всяка обособена позиция.  

Съгласно раздел VI – „Методика за определяне на комплексна оценка 

на офертите за всяка обособена позиция“ от документацията за участие, сред 

показателите, по които ще се определи икономическа най-изгодната оферта е 

план за охрана разработен по Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/ и 

детайлна концепция за охрана на конкретния имот в обособената позиция, 

съобразени с особеностите на охранявания имот, придружен със схема и 

примерен график за работа на охранителния състав, брой на постове, брой 

охранители, разположение, режим на сменност, взаимодействие и комуникация 

между охранителите/постовете, пропускателен режим. 

Преценката, как да бъде изготвен план за охрана и детайлна 

концепция за начина и организацията на изпълнение на охраната на 

всеки конкретен имот в обособена позиция, отговарящ максимално на 

изискванията на възложителя, е на участника в откритата процедура. 

 

 

 



на платен годишен отпуск не по – малко от 20 работни дни за съответната 

календарна година. Щатните бройки на персонала трябва да бъдат в такъв 

размер, в който да се гарантира изпълнението на посочените нормативни 

изисквания. Въпроса за точния брой на персонала е математически.  

С оглед на обстоятелството, че е необходимо да се осигури 

обслужване през 365 дни в година, като следва да се има предвид, че в 

конкретния случай 2012г. е високосна или 366, човеко часовете се равняват 

на 8760 часа в първия случай и 8 784 часа във втория. За 2012г. официалните 

работни дни са в размер на 253 дни, но с оглед запитването за 365 дни в 

годината, работните дни ще бъдат условно 252 /с оглед на възможността за 

разместване на почивни  дни и обявяването на почивни/ като всеки работник 

или служител може да отработи, съответно 2016 часа, от които следва да се 

извадят 20 дни платен годишен отпуск, равняващи се  на 160 човеко часове 

или за 2012г. часовете, които законадателя допуска да бъдат отработени от 

работниците или служителите са 1856.    

От така изведените суми часове могат да се направят следните 

изводи: 

За пост  № 1. 365 дни в годината с постоянно присъствие на двама 

охранители на смяна е необходимо полагане на труд от 17 520 

астрономически часове разделено на допустимите 1 856 работни часове се 

получава 9,43 служители или не по – малко от десет служителя. 

За пост № 2 с един охранител на смяна е необходимо полагане на 

труд от 8760 астрономически часове, разделено на допустимите 1 856 

работни часове се получава 4,71 служители или не по – малко от 5 

служителя. 

За пост № 3 Предвижда се всеки календарен ден полагане на труд от 

десет часа или умножено по 365 дни се получава сума от 3 650 човеко часове, 

разделено на допустимите 1 856 човеко - часове за един работник или 

служител през 2012г. се получава  1,96 или не по – малко от двама 

охранители.   

За пост № 4 Предвижда се полагане на труд през всеки календарен 

ден от 12 часа или умножено по 365 дни се получава сума от 4 380 човеко 

часове, разделено на допустимите 1 856 човеко – часове за един охранител се 

получава 2,35 или не по – малко от трима служители.” 

 Благодарим Ви!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Моля да доуточните как да разпределим 18 броя охранители в 5 

броя имоти с денонощен режим на работа, така че да не нарушаваме 

Кодекса на труда, както и да спазим изискванията на Възложителя? 
 

 

 

Два от имотите в обособена позиция №10 се намират в землището на 

едно населено място и са съседни с един общ вход.  

Съгласно т.3.3 от „Техническа спецификация“- Раздел IV от 

документацията за участие, денонощната невъоръжена охрана се извършва, 

съгласно разработен план за охрана и детайлна концепция за начина и 

организацията на изпълнение на охраната на всеки конкретен имот в обособена 

позиция.  

Възложителят е определил минимален брой охранители за всяка 

обособената позиция, минимално допустима цена за осъществяване на охрана 

от един охранител за един месец от 550 лв. без ДДС и прогнозната стойност за 

всяка обособена позиция.  

Съгласно раздел VI – „Методика за определяне на комплексна оценка 

на офертите за всяка обособена позиция“ от документацията за участие, сред 

показателите, по които ще се определи икономическа най-изгодната оферта е 

план за охрана разработен по Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/ и 

детайлна концепция за охрана на конкретния имот в обособената позиция, 

съобразени с особеностите на охранявания имот, придружен със схема и 

примерен график за работа на охранителния състав, брой на постове, брой 

охранители, разположение, режим на сменност, взаимодействие и комуникация 

между охранителите/постовете, пропускателен режим. 

Преценката, как да бъде изготвен план за охрана и детайлна концепция за 

начина и организацията на изпълнение на охраната на всеки конкретен 

имот в обособена позиция, отговарящ максимално на изискванията на 

възложителя, е на участника в откритата процедура 

 


