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I. ЦЕЛ: 

Осигуряване охрана с технически средства в работно, извън работно време и в празнични 
и почивни дни в 185 ДГ „Звездичка“ сграда Враня , находящ се  бул. „Цариградско шосе“ 
№ 387. 

II. ОБЕКТ: 

  185 ДГ „Звездичка“ сграда Враня , находящ се  бул. „Цариградско шосе“ № 387 

Обекта е разположено в апартамент с помещения за обучения, игра и спалня. 

III. МЕТОД  

Охранителната дейност на територията на обекта ОУ № 65 „Св., Св. Кирил и Методий”, 
с. Бусманци, ул. „Просвета” №16 се извършва  чрез СОТ с реагиране на автопатрулна 
/АП/ въоръжена охрана, както и от мобилни групи за съдействие в почивни и празнични 
дни и в екстремни ситуации. 

IV. ВРЕМЕ 

– съгласно режима на охрана чрез СОТ, както следва: 

- в учебно време – от 19.00 до 06.30 ч. (12ч. и 30 минути); 

- в почивни празнични дни – 24 часа. 

 

V. РЕСУРСИ : 

1. Оперативен диспечерски център ( ОДЦ ) в гр. София, оборудван със съвременни 
радиопредавателни и радиоприемни устройства. Центърът ръководи и контролира 24 
часа в денонощието всички обекти на територията на страната, които се охраняват чрез 
физическа охрана. В ОДЦ   постъпват всички сигнали от СОТ и физическата охрана за 
неправомерно проникване и застрашаване сигурността в охраняваните обекти. 
Служителите от ОДЦ оповестяват автопатрулните екипи, при необходимост и органите 
на МВР, за съвместно пресичане на посегателствата и опазване на имуществото. 

2.Автопатрулни охранители, притежаващи свидетелство за управление, оборудвани 
със средства за възпиране и принуда, имащи за задача за кратко време да се явят по 
сигнал от радиостанцията на обект и съобразно обстановката да неутрализират 
нарушителите и ги предадат на органите на МВР. 

3.Автомобилен парк - изграден от нови автомобили снабдени с радиопредавателни и 
радиоприемни устройства за връзка с ОДЦ  осигуряващи надеждна комуникация. 
Автомобилите са обозначени с надписите и емблемите на ,,Мултифорс А.С.”ЕООД ; 

4.Технически екипи, изградени от професионалисти с необходимото образование и 
опит в проектиране, изграждане, поддръжка иремонт на сигнално -охранителната 
техника.   



  

5.Сътрудници по охраната притежаващи всички необходими документи съгласно 
ЗЧОД, в трудоспособна възраст и отлично здраве, имащи необходимата професионална 
подготовка и опит в структурите на МВР и МО, както и други преминали през 
програмите за начално и последващо обучение, с които ,,Мултифорс А.С” ЕООД 
поддържа висока степен на сигурност в охраняваните обекти.   

6. Средства за възпиране и принуда, работни униформи, предпазни и защитни 
средства, осигуряващи легитимността, безопасността на труда и защита при лоши 
метеорологични условия и действия в екстремни ситуации.               

7. Средства за възпиране и принуда, работни униформи, предпазни и защитни 
средства осигуряващи легитимността, безопасността на труда и защита при лоши 
метеорологични условия и действия в екстремни ситуации:  

- Униформи – зимна и лятна; 

- Гумени ботуши; 

- Дъждобрани ( PVC); 

- Палка гумена;  

- Белезници; 

- Ел. фенери; 

- Сигнална свирки. 

8.Средства за комуникация между охранителите, между обектите, между 
автопатрулните охранители, с ОДЦ и ръководството на ,, Мултифорс А.С.“ ЕООД, 
комплекс от технически средства и мероприятия, осигуряващи бърза и надеждна връзка 
между различните звена за съдействие и контрол. Състои се от, носими радиостанции 
мобилни телефони обединени в група и паник-бутони /за всеки пост/, возими 
радиостанции и GPS устройства за позициониране на автомобили за мобилните групи и 
автопатрулите. 

9.Лицензи и сертификати, лицензия за радиочестота, даващи законно право на 
,,Мултифорс А.С.” ЕООД да извършва охранителна дейност на територията на 
столицата.      

10. Сервизна база, осигуряваща бърз и качествен ремонт на неизправна техника, 
тестване и гаранция на отремонтираните устройства. 

11.Дежурни оперативни групи за бързо реагиране имащи за задача за кратко време да 
се явят на съобщения им район на територията на столицата или обект и съгласно 
обстановката да неутрализират нарушителите и ги предадат на органите на МВР.    

При изпълнение на поръчката ,,Мултифорс А.С.” ЕООД ще използва наличните 
технически специалисти и сервизна база. 



  

Задачата на охранителната дейност е осъществяване на ефективен охранителан режим и 
не допуска кражби на имущество в охранявания периметър на всеки един от обектите, 
внасянето и поставянето на взривни вещества, хладно и огнестрелно оръжие, киселини 
и химически вещества които биха могли да застрашат живота и здравето на учители, деца 
и посетителите. 

Алармира съответните служба и учреждение при технически повреди на територията на 
обекта и в случай на пожар и природни бедствия. 

Охраната продължава и при природни бедствия и пожари до пълна евакуация на 
територията на обектите като оказва помощ за овладяване на ситуацията по 
предварително заложен евакуационен план . 

Охраната ще се извършва на целия район и пресича още в началото на развитието им 
всякакъв тип криминални престъпления от общ характер със свои сили или с помощта 
на автопатрулните и оперативните автомобили и ОДЦ на ,,Мултифорс А.С.” ЕООД и 
органите на МВР. ,,Мултифорс А.С.” ЕООД ООД ще изпълнява своите задължения 
съгласно изготвените инструкции за видовете извънредни обстоятелства. 

 

VII. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 Обектът се охранява със СОТ в работно, извън работно време, почивни и 
празнични дни съгласно режима за охрана. 

 При получаване на сигнал “аларма” в ОДЦ, на място се изпращат автопатрули на 
СОД, които блокират обекта, подстъпите към него, извършват проверка и предприемат 
съответните мерки За охрана при необходимост временно се привличат охранители от 
съседни обекти. 

 При нужда чрез ОДЦ на Дружеството може да бъде потърсена помощ и от 
териториалните подразделения на МВР. 

За обекта на СОТ се изготвя досие, в което се съхранява цялата документация касаеща: 
условията за охрана, схема на обекта, конфигурация на СОТ, всички изменения в режима 
на охрана и техника, подмяна на дефектирали елементи, дооборудвания и регистрирани 
събития.  

Въвеждат се помощни данни за охранявания обект в специализирания софтуер (база- 
данни) в Оперативния диспечерски център (ОДЦ),  

Всички авто-патрулни екипи се запознават на място с месторазположението, предмета 
на дейност, обкръжаваща среда и особеностите на обекта. 

При получаване на алармен сигнал в ОДЦ, той се отработва с помощта на специализиран 
софтуер и незабавно се изпраща отговарящия за района автопатрул за проверка и доклад.  

Дружеството разполага с модерен мониторинг-център, собствени лицензирани 
радиомрежи, високоскоростни системи специализиран софтуер в реално време, 



  

позволяващи автоматизиран контрол, обработка и архивиране на всички получавани 
сигнали, съвременни автомобили за незабавна реакция на получените сигнали.  

     В ОДЦ на „Мултифорс А.С. ЕООД се извършва 24 часов мониторинг на обектите, 
оборудвани със сигнално-охранителна  и пожароизвестителната техника. Центърът е 
оборудван с най-съвременна техника с висока надеждност и предоставя разнообразие от 
възможности. Предприети са технически (дублиране по две честоти и телефонен канал) 
и организационни мерки против “заглушаване” на радиосигналите от охраняваните 
обекти.  Между ОДЦ и дежурната част на 08 РУП СДВР се поддържа непрекъсната 
връзка чрез която се осъществява непрекъснато сътрудничество и взаимодействие 
двадесет и четири часа в денонощието. Монтираната техника е на световно ниво и 
позволява получаването на сигнала по радиочестота, по телефон, (GSM), дублиране по 
телефон и радиочестота, както и по две радиочестоти, едната от които е външна. 

„Мултифорс А.С.“ ЕООД разполага със сервизни техници и автомобили и поддържа 
денонощно дежурство, което дава възможност за незабавна реакция при възникване на 
технически проблеми на обектите, на територията на Район „Искър”. 

Дружеството има необходимите щатни, организационни, технически и др. ресурсни 
възможности за поддържане на безаварийно действие на внедрените сигнално- 
известителни системи. 

С цел оптимизиране на охранителния процес София-град е разделен на 15 района, 
съобразно разположението, големината и броя на общинските обекти, криминогенната 
обстановка, като в рамките на всеки район се базират един или повече автопатрули за 
реакция на получаваните сигнали, в зависимост от конкретните условия. 
Местостоянките на автопатрулите са определени с оглед осигуряване на минимално 
време за реакция.  

В своята дейност автопатрулите използват: 

- Патрулни автомобили ( АП ). 

- Помощни средства - бронежилетки, белезници, палки, фенери, радиостанции и 
други съгласно ЗЧОД . 

- Патрулните автомобили се оборудват с радиостанции и други технически 
средства както и необходимата документация: 

• списък на маршрутите на АП; 

• месечен график (наряд); 

• списък на охраняваните обекти със СОТ; 

• дневник за сдаване и приемане на дежурствата; 

• книга за резултатите от извършената проверка; 



  

• докладни записки и протоколи за задържани и предадени на полицията 
лица. 

 В група АП на денонощен режим на работа са назначени експерти  (дежурни по контрол) 
които организират и ръководят работата на охранителния състав по време на 
дежурствата и взискват непрекъснато за точното изпълнение на заповедите, 
разпорежданията и указанията давани от ръководството на ,,Мултифорс А.С.” ЕООД. Те 
провеждат инструктажи на охранителите преди започване на работата съгласно ЗЧОД, 
взаимодействат си с органите на полицията и други звена на Дружеството. 

 Дежурните експерти работят по един в дванадесет часова смяна при 24 часа непрекъснат 
режим на работа. При застъпване/сдаване на дежурство на автопатрулните екипи, 
експертите провеждат индивидуални инструктажи, съблюдават за добрия външен вид, 
проверяват за употреба на алкохол, проверяват техническото състояние на 
автомобилите, осведомяват за особености в пътната обстановка и съобщават за 
специфични условия в охраняваните обекти, анализират случили се събития по време на 
дежурството.   

Реакция по сигнали за констатирани нарушения в охранявания обект. В зависимост от 
характера на получаваните в ОДЦ сигнали, отработването и реагирането се извършват 
по различен начин: 

- при получаване на сигнал “аларма” незабавно се уведомява по радиостанцията 
съответния автопатрул, който по най-бързия и безопасен начин се придвижва до обекта, 
от който е получен сигнала. Обектът се блокира и се извършва оглед, който включва: 
проверка на целостта на заключващите механизми на входно/изходните врати. 
Проверяват се всички места, през които е възможно да се проникне и извърши кражба. 
След извършване на проверката старшия на автопатрула докладва на ОДЦ за резултата; 

- при получаване на сигнал “паника” ( при наличие на такъв), се реагира както при 
сигнал, „аларма”, но от два автомобила (основен и покриващ). Този сигнал може да се 
подава и съответно се отработва със завишено внимание в ОДЦ и през времето когато 
СОТ системата е изключена в обекта.  

В случаите на разбиване, проникване в обектите или задържане на лица чрез ОДЦ се 
уведомяват отговорника на обекта и полицейските органи. Обектът се посещава от 
дежурния експерт, който изготвя изискуемите документи, в съответствие със ЗЧОД и 
оказва съдействие на органите на МВР.   

Освен реагирането при получаване на сигнали от охраняваните обекти, ежедневно 
се извършват обходи на обектите по разработени маршрути и проверки с превантивен 
характер. Особено внимание се обръща на обектите, в които фирмата не е разположила 
физическа охрана.  

Подготовка на състава. 

-Проверката на получаваните сигнали е поверена на специално подготвени и добре 
екипирани служители. Подбора им се осъществява по критерии - определена възрастова 



  

граница, физически данни, преминат специален курс на обучение и успешно положен 
изпит по физическа пригодност, тактика и управление на МПС.  

-За поддържане на високо качество на услугата с охранителите се провеждат ежемесечни 
занятия, като се обръща особено внимание на стрелковата подготовка.  

- При изпълнение на служебните задължения дежурните охранители поддържат 
непрекъснатата връзка с ОДЦ осъществявана чрез самостоятелна радиомрежа, изградена 
с професионално оборудване и използване на автомобилни и носими радиостанции. 
Служителите се запознават и изучават добре обектите за всеки конкретен район в който 
носят дежурства. 

Контрол се осъществява ежедневно и седмично (планово и извън планово) за 
всички изградени технически системи за охрана. 

В работно време всички автопатрулни екип по сигнално-охранителна дейност (СОД) се 
посещават ежедневно от преките им ръководители – експерти и началника на група, а 
периодично и от н-к отдел – „СОД”.  

Нощните проверки се извършват по график (планово) и извънредно съгласно картата на 
обстановката на сигналите от СОД в столицата.  

 При изпълнение на служебните си задължения охранителите от мобилните 
групи имат право да използват физическа сила и помощни средства – бойно оръжие, 
белезници, каучукови и пластмасови палки, като се съобразяват с конкретната 
обстановка, характера на нарушението на обществения ред и личността на нарушителя- 
чл. 34, ал.1, но физическата сила и помощните средства се използват САМО след 
задължително предупреждение с изключение при внезапно нападение ал.2. При тези 
действия охранителите са длъжни да пазят живота и здравето на лицата ал.4, при това 
използването на физическата сила се преустановява незабавно след постигане целта на 
приложената мярка ал.5; 

 Наред с дадените права на охранителите се вменяват и редица задължения, 
регламентирани освен в плана и в ЗЧОД - проверката на документите и ръчният багаж 
да се извършва по начин който да не уронва честта и достойнството на гражданите- 
чл.30,ал.3, при предаването на задържано в обекта лице на органите на МВР, предаването 
се извършва с Протокол кух екземпляр, от който се прилага в документацията на обекта 
–чл.32, ал3 т.т. 1-7. Прилагането на физическа сила и помощни средства по отношение 
на малолетни лица и бременни жени категорично се забранява – чл. 34, ал. 5. 

В процеса на охранителната дейност на охранителите се забранява да провокират 
гражданите да извършват правонарушение, да вземат страна при уреждане на  
колективни трудови спорове, възпрепятстване на държавните органи при 
изпълнение на законовите им функции, с действията си да ограничават правата и 
свободите на гражданите, предоставяне или преотстъпване на отличителен знак или 
униформено облекло на други лица. 

За предстоящата проверка на документите и ръчния багаж  гражданите задължително 
се информират с табло, поставено на видно място преди влизането в обекта. За 



  

задържане на нарушител, употреба на физическа сила охранителят уведомява 08 РПУ на 
МВР и попълва протокол за предаване на задъражано лице на полицейските органи,  
екземпляр от който се предава на съответния полицейски орган. 

 

10.08.2017г.                  Изготвил: 

С о ф и я                  Ръководител  

                                                     „Охранителна дейност“: 

                            (Н.Николов) 

 


