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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Концепцията е основа за създаване на съвременна организация на охрана на обектите, 
разработване на конкретни планове за охрана и инструкция за правата и задълженията  на 
началника на обектите и охранителите и начина им на действие при нормални условия и 
възникване на кризисни ситуации, особено пожари, наводнения, стихийни бедствия и заплаха от 
терористични и диверсионни действия.          

Концепцията разглежда технологията за физическата охрана, организацията на 
пропускателния режим в обектите, мерките за сигурност, вътрешния контрол на изпълнение на 
охранителните задачи, тактиката на действия на личния състав от охраната в нормални и 
екстремни условия, описанието на структурата за оперативно реагиране и организацията на 
взаимодействието с органите на МВР.   

Концепцията е съобразена и разработена в съответствие с:  
-Изискванията на Столична Община – Район „Искър“, посочени в Поканата за участие в 

процедурата; 
- Закона за частната охранителна дейност; 
- Закона за министерство на вътрешните работи (МВР);  
-Национален план за противодействие на тероризма; 
-Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите; 
- Кодекса на труда и актуалните изисквания на трудовото и осигурително 

законодателство; 
- други нормативни актове на Република България, регламентиращи извършването на 

охранителна дейност, отнасящи се до изпълнението на дейността за обезпечаване на сигурността 
на обекта, в т.ч. и недопускане на терористични актове, за организацията на изпълнение на 
денонощна невъоръжена охрана, осигуряване на пропускателен режим и видеонаблюдение.; 

- оценка на състоянието и степента на сигурност на обектите; 
- необходимостта от недопускане на престъпни посегателства и предотвратяване 

възникване на щети в големи размери върху имуществото намиращо се в  обекта  при нормална и 
усложнена обстановка;  

Настоящата Концепция регламентира методологията, технологията и организацията на 
„Мултифорс А.С.“ ЕООД за изпълнение на охранителната дейност в 150 ОУ „Цар Симеон 
Първи“, ж.к. „Дружба - 2“, ул. „Делийска воденица“№ 11 

Общото управление на дейността, свързана с обезпечаване на сигурността на обекта се 
осъществява от управителя на „ Мултифорс А.С.” ЕООД.  

Непосредствената организация и ръководство на персонала за физическа защита се 
осъществяват от ръководителя на охранителната дейност. Той отговаря пред управителя на 
„Мултифорс А.С.” ЕООД за изпълнение на предмета на договорената дейност.  

Методическото ръководство, професионалната и специална подготовка, както и 
финансовото осигуряване на служителите, обезпечаващи сигурността на обекта, се осъществява 
от експертен състав на „Мултифорс А.С.” ЕООД.  

Оперативното взаимодействие за обезпечаване на сигурността на обекта се осъществява 
между оправомощено длъжностно лице от обекта и ръководителят на охранителна дейност.   
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Контролни функции спрямо персонала за физическа защита, относно осъществяваната от 
него дейност, имат оправомощените длъжностни лица на 150 ОУ „Цар Симеон Първи“ и 
„Мултифорс А.С.” ЕООД, както и оправомощените компетентни държавни органи. 

Дейността по физическата защита на обекта се основава на разпоредбите на Закона за 
частната охранителна дейност и други нормативни и административни актове, касаещи 
изпълнението на дейности за обезпечаване на сигурността в обекти от особена важност на 
страната, в т.ч. и недопускане на терористични актове в тях, както и сключения договор и 
произтичащите от него конкретни изисквания на Столична община – район Искър и 150 ОУ „Цар 
Симеон Първи“, отнасящи се до гарантиране на вътрешния ред и достъпа на служители и 
граждани в обекта. 

Въз основа на Концепцията и неразделна част от нея се изготвят, утвърждават и 
съгласуват: 

- План за охрана за всеки един от обектите, който задължително включва: организация 
на охраната (постове, смени, маршрути, комуникации и др.); особености на охранявания обект; 
данни за използваните МПС; Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката; График за 
работа на охранителите; тактика на действие при различни ситуации, време за реагиране в 
кризисни ситуации (в минути) за всеки обект поотделно; 

- План за действие при кризисни ситуации – пожар, наводнение, земетресение и др.; 
- План за усилване на физическата охрана със сили за реагиране при заплаха от 

бомбени атентати, терористични атаки и др; 
- План за оперативно взаимодействие с органите на МВР, както и за оперативна връзка с 

определено от Възложителя лице или лица;  
- Инструкция за правата и задълженията на охранителите. 
- Списък на документите, осигурени от участника, които ще се водят за всеки от 

обектите, предмет на поръчката (тетрадки, дневници и др.);  
- Образци (снимки) на лична идентификационна карта, отличителен знак и униформено 

облекло на охранителите и др. 
- Описание на изградена система за контрол и съдействие на охранителите през цялото 

денонощие. 
- Описание на изградена система за обучение, ежедневен и периодичен инструктаж на 

охранителите.  
 
II. ТЕХНОЛОГИЯ ОХРАНАТА 
1.Цел на комбинираната охрана - физическа охрана и СОТ 
Осигуряване невъоръжена физическа охрана, охрана чрез  строг пропускателен режим, 

охрана с технически средства в извънработно време и в празнични и почивни дни. 
Недопускане нерегламентирано проникване в района и сградата на обекта, осигуряване на 

ред и спокойствие при провеждане на учебно-възпитателния процес и опазване живота и 
здравето на учениците. 

2. Задачи по обезпечаване на сигурността на обекта 
2.1. Ранна, текуща и последваща превенция на правонарушенията и кризисните 

ситуации. 
2.2. Пресичане на престъпления и други правонарушения в обекта. 
2.3. Осъществяване на ефективна дневна физическа охрана на обекта. 
2.4. Своевременно оповестяване и овладяване на кризи и бедствия.  
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2.5. Съдействие при осъществяване на евакуация на персонал и децата в случай на 
кризи.  

2.6. Регламентиране на правила и условия за оптимално осигуряване на физическа 
охрана на обекта, с цел ефективно и безпрепятствено функциониране на обекта. 

2.7. Спазване на вътрешния ред в обекта с цел недопускане на нерегламентирано 
проникване, кражби или други престъпни посегателства върху персонала, учениците и 
имущество. 

2.8. Организиране и осъществяване с помощта на модерни технологии на дискретен 
мониторинг, в съчетание с оперативно разгърнати физически сили, техника, помощни средства и 
мобилност. 

2.9. Организиране на дейността при оповестяване и овладяване на кризи (бедствия, 
аварии и други екстремални ситуации на територията на обекта), в т.ч. и осигуряване на 
специализирано обучение за повишаване и поддържане на професионалната квалификация на 
персонала за физическа защита.  

2.10. Своевременно реагиране на сигнали от СОТ, паник – бутон за сигнализация и др. 
технически системи от обекта 

3. Основни подходи за обезпечаване на сигурността на обекта 
3.1. системен анализ на средата за сигурност и установяване на степента на риск за обекта, 

в т.ч. и причините и условията за извършване на  правонарушения и инциденти и определяне на 
слабите места, способстващи за негативни последици за живота и здравето на учениците, 
персонала и пребиваващи външни лица (отчитат се извършените в обекта и прилежащата му 
територия правонарушения и инциденти по място, време и характер, както и спецификата, 
отнасяща се до особеностите на обекта и района, неговото местоположение и инфраструктура, 
извършвана дейност, както и броя на персонала);  

3.2. партньорство, взаимодействие и обмен на информация с оправомощените за обекта 
длъжностни лица от администрацията на район Искър, ръководството на 150 ОУ „Цар Симеон 
Първи“, обслужващите структури на 08 РУ-МВР, имащи съответната териториална 
компетентност, за превенция и противодействие на престъпни посегателства, терористичните 
заплахи и актове, както и кризи от различен характер, изразяващи се в: 

- оценка на уязвимостта на обекта - основава се на база установени или получени 
сигнали и информация за престъпни посегателства, в т.ч. и терористични заплахи и актове – 
периодична актуализация; 

- установяване на предпоставки за извършване на престъпни посегателства или 
терористична заплаха и акт, в т.ч. пропуски в мерките за гарантиране на сигурността и защита на 
имущество, живота и здравето на персонала, децата и други пребиваващи в обекта лица;  

- набелязване на мероприятия за оптимизиране на дейността за гарантиране на 
сигурността на обекта, в т.ч. и обезпечаване и оптимизиране на техническите системи за 
физическа защита; 

3.3. системно информационно обезпечаване, в т.ч. и за състоянието на средата за 
сигурност; 

3.4. обучение и инструктиране на персонал, както и периодично проиграване на действия 
при възникване на кризи от различен характер;  

3.5. подбор на персонал за физическа защита (охранители) и прецизно разписани права, 
задължения и отговорности за сигурността на обекта, отговарящи на изискванията на чл.27 и 
чл.28 от ЗЧОД; 



 

„Мултифорс А.С.“ ЕООД                            5/14 

 

 

3.6. поддържане и повишаване на професионалната квалификация на персонала на 
„Мултифорс А.С.“ ЕООД, осъществяващ физическата защита на обектите; 

3.7. системно и своевременно идентифициране и отстраняване на слабите места на обекта, 
касаещи сигурността им; 

3.8. изготвяне, актуализиране и спазване на регламенти за вътрешния ред и достъп до 
обекта и прилежащата му територия на основание заповед на директора на обекта, отчитайки 
характеристиките на осъществяваните дейности; 

3.9. внедряване на комплексна система за комбинирана денонощна физическа и 
техническа охрана на обекта с прилагане на съответстващи функции по планиране, организация, 
координация и контрол на дейността и използване на персонал за физическа защита (преминал 
съответен курс на обучение и притежаващ необходимата професионална квалификация) и 
технически системи за физическа защита (сигнално – охранителна техника, средства за 
комуникации (радио – връзки), денонощна  мобилна комуникация и оперативна група за 
реагиране и контрол с патрулен автомобил).  

3.10. прилагане на мерки за системна координация, взаимодействие, ръководство и 
контрол на силите и средствата от Оперативен дежурен център (ОДЦ), дублиране на 
оповестяването и връзката, както и прегрупиране на персонала за физическа защита, в т.ч. и 
включване за съдействие на допълнителни мобилни сили от „Мултифорс А.С.“ ЕООД.  

3.11. спазване на етични стандарти за професионално поведение при осъществяване на 
дейността по обезпечаване на сигурността на обекта. 

4.Модули на комплексна система за охрана 
4.1.Дискретен мониторинг /контрол , наблюдение и анализи/  
Дейността е насочена предимно към гарантиране на физическата неприкосновеност на 

обекта, както и състоянието и промените, свързани с надеждната му защита и сигурност, 
отчитайки специфичните условия за охрана. Дискретният мониторинг се осъществява от 
длъжностни лица, които имат наблюдателни, информационни и оповестителни функции, 
отнасящи се до фактори и обстоятелства, касаещи сигурността на обекта. Дискретният  
мониторинг се съчетава със наличните системи за физическа защита и други технически средства 
за ранно оповестяване. 

Физическите субекти, осъществяващи ежедневната си професионална дейност, и 
пребиваващите регламентирано на територията на обекта лица, не влизат в рамковите параметри 
на дискретния мониторинг, с изключение на случаи, когато се касае за персонална сигурност и 
обезпечаване на нормалния ритъм на работа на обекта. 

Дискретният мониторинг изключва използването на средства и методи, регламентирани в 
Закона за специалните разузнавателни средства и други специфични дейности, които са под 
изключителната компетентност на органите на МВР и други специализирани служби. 

Крайна цел на мониторинга е след анализ на обстановката да се предложат мерки за 
корекция и повишаване на нивото на сигурност. 

4.2. Физическа защита 
Физическата охрана на 150 ОУ „Цар Симеон Първи“ се осъществява чрез единна 

разстановка на силите и средствата (стационарен пост), обособен в диференцираната 
охранителна зона на обекта. Физическата защита се осъществява от професионално подготвен 
персонал, отговарящ на условията, регламентирани в Закона за частната охранителна дейност, 
както и на изискванията и критериите, отнасящи се до личностни и професионални качества, 
подходи, реакции и поведение, гарантиращи ефективна охрана за сигурност.  
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4.3 Дежурен мониторинг център 
“Мултифорс А.С.” ЕООД разполага с дежурен мониторинг център - Оборудвано 

помещение за денонощна координация, взаимодействие и ръководство на силите и средствата за 
оповестяване и свръзки, прегрупиране на физическата охрана и включване за съдействие и 
подпомагане с мобилни сили, допълнителен ресурс от охранители от Централния офис на 
фирмата. Охраната се осъществява чрез комплексни системи за видеонаблюдение, контрол на 
достъпа и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ). Дежурния мониторинг център 
извършва денонощно отдалечено видеонаблюдение в реално време на обекти разположени на 
територията на цялата страна и разполага с комуникационна система за денонощен контрол и 
връзка с охранителите. 

„Мултифорс А.С.” ЕООД притежава широкомащабна изградена комуникационна система 
за радиовръзка /PMR/ за контрол и връзка с охранителите и централизирана система за 
мониторинг и охрана  - получават се данни по оптична връзка, радиоканал, GSM-канал, GPS и 
телефонна линия в дежурния мониторинг център за предаване на цифрови данни. Чрез радио и 
GPRS канал, GSM-модули и телефонна линия се пренасят непрекъснато цифрови сигнали за 
статуса на системите в охраняваните обекти и настъпили изменения, като: включване и снемане 
на охрана, проблеми в мрежово и автономно захранване, алармено състояние, зони на нарушения 
и др. 

Всички състояния излизат като информация в дежурния мониторинг център на компютър, 
който чрез софтуерна система за мениджмънт осигурява следните възможности:  

- Създава база данни и регистър на параметрите на охраната; 
- Декодира кодовете, излъчени от GSM модули, GPS системи и радиопредаватели; 
- Изобразява на монитор състоянието и позиционирането на обекта, излъчил 

съобщението в реално време; 
- Осигурява съхраняване и запаметяване на голям брой събития, непрекъснато 24 – 

часово архивиране на данните в компютърните системи и паралелно върху хартиен носител; 
4.4. 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 на територията на столицата съгласно обстановката да неутрализират 
нарушителите и ги предадат на органите на МВР.    

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

4.6. Мобилни оперативни групи 
Към ОДЦ има създадени мобилни оперативни групи, които са на пряко подчинение на 

оперативния дежурен. В зависимост от оперативната обстановка оперативния дежурен изпраща 
МОГ за съдействие и помощ на охранителите при необходимост. За подпомагане на охраната ще 
има Мобилна оперативна група за съдействие, подкрепление и контрол на охранителите от 
обекта  

МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ГРУПИ /Автопатрули/ са сформирани във фирма на 
„Мултифорс А.С." ЕООД и изпълняват указания по възникнали задачи. Същите са на пряко 
подчинение на дежурния от ОДЦ. Дежурният по всяко време на денонощието има връзка с тях и 
може да ги изпрати за подпомагане охрана на обекта 

Съставът на всяка МОБИЛНА ОПЕРАТИВНА ГРУПА /Автопатрул/ се състои от екип 
оперативни дежурни охранители. Дежурството на екипите се осъществява по график - 12 часа. 

По време на дежурството екипът осъществява проверки в охраняваните обекти, движейки 
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се по маршрут, който предварително се утвърждава за всяко дежурство. Екипа осъществяващ 
проверките отговаря на изискванията на Възложителя, чл.27 и чл.28 от ЗЧОД . 

След приключване на проверките дежурният екип остава в офиса на повикване. 
При възникнали произшествия или екстремни ситуации в охраняван обект маршрутът на 

движение на дежурният екип се променя, съобразно нуждите и членовете му изпълняват 
получените указания от оперативния дежурен в офиса за действия в конкретната ситуация. 

В случай на необходимост оперативната група поема охраната на обекта. МОБИЛНАТА 
ОПЕРАТИВНА ГРУПА /Автопатрул/ може да бъде използвана за усилване на охраната, 
осъществяване на наблюдение, засади и други специални задачи. 

Ако по време на дежурството на екипи от МОБИЛНАТА ОПЕРАТИВНА ГРУПА / 
Автопатрул / възникне необходимост от използване в няколко обекта и различно предназначение, 
изпращането и действията на групата се извършва при следните приоритети 

 - въоръжено нападение или нападение на охранител; 
 - проникване в обект с взлом; 
 - кражба или опит за кражба; 
 - други произшествия и причини. 
Членовете на МОБИЛНА ОПЕРАТИВНА ГРУПА /Автопатрул/ ползват нормативните 

документи - Законът за частната охранителна дейност, Наредби на МВР, Заповеди, Инструкции, 
Указания на „Мултифорс А.С." ЕООД, регламентиращи охранителната дейност в обектите, 
начините за действие при произшествия и престъпни посегателства за запазване на 
местопроизшествието и други. 

Охранителите от екипите на МОБИЛНА ОПЕРАТИВНА ГРУПА / Автопатрул/ 
употребяват оръжие по време на носене на службата само в случаи на "неизбежна отбрана", 
визирани в чл. 12 от НК или крайна необходимост съгласно чл.13 от НК. 

Охранителите от МОБИЛНА ОПЕРАТИВНА ГРУПА /Автопатрул/ правят предложения 
пред ръководството на „Мултифорс А.С." ЕООД за поддържане на реда и сигурността в 
охраняваните обекти. 

„Мултифорс А.С.” ЕООД разполага с необходимия брой автомобила, които са добре 
оборудвани и са в постоянна /денонощна/ готовност за придвижване до обектите  предмет на 
поръчката. Охранителите от автопатрулите са подходящо екипирани и снабдени с помощни 
технически средства. 

При изпълнение на поръчката по осигуряване на физическа охрана, ,, МУЛТИФОРС А.С. 
ЕООД  ще използва  сътрудници по охраната разпределени по обекти, постове, и смени, 
съгласувани с ръководителите на  училища, детски градини и детски ясли и след извършен оглед 
на всички обекти. 

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

Задачата на охранителната дейност е осъществяване на ефективен пропусквателен режим 
и не допуска  хулигански прояви, скандали и 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, ученици и посетители. 

Не допуска влизането на лица с лош външен вид и в нетрезво състояние, както и лица 
употребили наркотици или други упойващи вещества. Алармира съответните служба и 
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учреждение  при технически повреди на територията на обекта и в случай на пожар и природни 
бедствия. 

Охраната продължава да носи службата 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 извършва наблюдение и обход 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 . Изпълнява своите задължения съгласно изготвените инструкции за видовете 
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4.7. Системи за физическа защита 
Сигурността на 150 ОУ „Цар Симеон Първи“ се обезпечава и чрез сигнално - известителна 

система, която възпрепятства извършването на нерегламентирани прониквания и престъпни 
посегателства, както и спомагат за своевременното предотвратяване и овладяване на кризисни 
ситуации. След работно време сигурността на обекта се обезпечава чрез реагиране на сигнали на 
изградената сигнално-известителна система към фирмата. Осъществява се постоянен мониторинг 
на състоянието на сигурност на обекта, като ОДЦ на „Мултифорс А.С.“ ЕООД организира при 
създала се необходимост своевременната реакция на оперативна мобилна група. 

На база проведени охранителни обследвания, в т.ч. и вследствие създали се кризисни 
ситуации и след допълнително договаряне „Мултифорс А.С.“ ЕООД предприема действия за 
изграждане и оптимизиране на системите за физическа защита на обекта. 

4.8. Проучвателна дейност и анализ 
Осъществява се проучвателната и аналитична дейност с цел своевременно придобиване на 

информация, относно фактите и обстоятелства, в т.ч. и сигнали и действия, засягащи интересите 
на 150 ОУ „Цар Симеон Първи“ и отнасящи се до ефективността на непосредствената физическа 
защита на обекта. 

4.9. Оборудване и средства за комуникация и мобилност 
При осъществяване на охраната на обекта „Мултифорс А. С.“ ЕООД  използва налични и 

собствени средства за комуникация и мобилност, в т.ч. и мобилни групи за реагиране и контрол, 
в съответствие с разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност. 

4.10. Дейности, изпълнявани за обезпечаване на сигурността на обекта: 
4.10.1. дневна физическа охрана чрез наблюдение, реакция, проверка на сигнали, 

съдействие и помощ при необходимост; 
4.10.2. контрол на спазването на вътрешния ред; 
4.10.3. контрол и своевременно реагиране чрез екипи на мобилни групи; 
4.10.4. своевременна реакция при кризи, оказване на долекарска помощ и съдействие при 

евакуация и разкриване и разследване на противоправни деяния; 
4.10.5. взаимодействие с органите на МВР и други държавни органи, имащи съответна 

компетентност за сигурността на обекта, както и с оправомощени длъжностни лица на 150 ОУ 
„Цар Симеон Първи“. 

5. Ръководство и организация на дейността по обезпечаване на сигурността на обекта 
5.1.Ръководство  
Общата организация и ръководство на служителите, обезпечаващи сигурността на обекта 

се осъществява от управителя на фирма „ Мултифорс А.С.” ЕООД.  
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Непосредствената организация, координация, ръководство и контрол на дейността по 
обезпечаване на сигурността на обекта се осъществява от ръководителя на охранителната 
дейност, както и от Оперативния дежурен център (ОДЦ) на „Мултифорс А.С.” ЕООД.  

5.2. Ръководител на охранителната дейност 
Осъществява непосредствената организация, координация, ръководство и контрол на 

дейността. Организира охраната на обекта при спазване на изискванията на действащите 
нормативни и административни актове и в съответствие с изискванията и утвърдените 
регламенти на възложителя и на ръководството на „Мултифорс А.С.” ЕООД. 

Осъществява системен контрол на качеството и ефективността на дейността по 
изпълнение на предмета на договора, включително и преглед на състоянието на средствата за 
физическа защита и оборудване.  

Свежда разпореждания и информация до персонала за физическа защита, касаещи 
сигурността в охранявания обект и следи за своевременното им изпълнение. 

Предоставя при поискване от оправомощените длъжностни лица на обекта, актуална 
информация за текущото изпълнение на предмета на договора, както и всички констатации, 
отнасящи се до състоянието на сигурността на обекта, в т.ч. и условията, обуславящи рискове за 
нея. 

Предприема незабавни мерки за отстраняване на възникнали проблеми, свързани с 
функционирането на средствата за физическа защита и  оборудване, след уведомяване на 
оправомощените длъжностни лица на обекта.  

При забелязани признаци за подготовка на престъпни посегателства, допуснати инциденти 
и нерегламентирано проникване в обекта, случили се природни бедствия, аварии и други 
кризисни ситуации, ръководителят на охранителната дейност уведомява незабавно 
оправомощените длъжностни лица от обекта като същевременно предприема мерки за запазване 
на местопроизшествието и ограничаване на щетите. 

През първите работни дни на всеки месец ръководителят на охранителната дейност 
изготвя и предоставя на директора на обекта писмена аналитична справка за състоянието на 
сигурността и изпълнението на охраната на обекта за предходния месец. 

След подписване на договора представя на оправомощените длъжностни лица на 150 ОУ 
„Цар Симеон Първи“ поименен списък на лицата, които ще изпълняват предмета му, като 
своевременно го уведомява за промени на персонала за физическа защита. 

Проучва и извършва прецизен подбор на наеманите служители за физическа защита на 
обекта, като организира и провежда занятия за поддържани и повишаване на професионалната 
им квалификация. 

Самостоятелно или съвместно с органите от териториалните структури на МВР  провежда 
инструктажи, мероприятия и практически занятия за отработване действията на охраната в 
кризисни ситуации. 

Ръководителят на охранителната дейност носи отговорност за състоянието и изпълнението 
на дейността по обезпечаване на сигурността на обекта, в съответствие с изискванията на 150 ОУ 
„Цар Симеон Първи“ и „Мултифорс А.С.” ЕООД, като кореспондира с оправомощените 
длъжностни лица от страна на обекта за решаване на текущи проблеми и организиране на 
съвместни действия по оптимизиране на сигурността на обекта. 

5.3.Организационни дейности 
Охраната на обекта се организира, съгласно изискванията на тръжната документация и 

описаните задължения по обезпечаване на сигурността на обекта, както и изводите и 
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препоръките от извършените охранителни обследвания. Основна база за организацията и 
изпълнението на дейността по обезпечаване на сигурността на обекта са Законът за частната 
охранителна дейност и утвърденият регламент за вътрешния ред в обекта. 

Не по-малко от веднъж годишно се оценява състоянието и степента на сигурност на 
обекта. При промяна на обстановката на обекта и изискванията на Столична община – район 
„Искър“ и ръководството на обекта, организацията на работа и графикът на смените на 
охранителите се актуализират и съобразяват с новите условия и изисквания. 

Осъществяването на охраната се основава на конкретни указания за поста, съдържащи 
характеристиката на охранявания обект, специфичните задължения на персонала за физическа 
защита и тактиката на действие при различни ситуации, в т.ч. и способите и начините за 
взаимодействие с органите на МВР и други компетентни държавни органи и институции, имащи 
отношение към сигурността на обекта.  

Охраната за сигурността на обекта се осъществява след задължително провеждане на 
ежедневен и периодичен инструктаж на персонала за физическа защита от ръководителя на 
охранителната дейност.  

Критерий за ефективността на охраната е своевременното реагиране на нерегламентиран 
достъп и противоправни дейности, както и предотвратяването и пресичането им. При 
координацията и изпълнението на дейностите, свързани с обезпечаване на сигурността на обекта 
се осъществява постоянна връзка и взаимодействие с оперативната дежурна част на 08 РУП - 
СДВР. Връзката между персонала за физическа защита на обекта, ръководителя на охранителната 
дейност на обекта, ОДЦ на „Мултифорс А.С.“ ЕООД, мобилната група за реагиране, 08 РУП, 08 
РС ПБЗН и други компетентни институции и органи се осъществява с независима мобилна и 
радио връзка. 

По силата на утвърден график за професионална подготовка ежемесечно се провеждат 
занятия с персонала за физическа защита, в рамките на които се отработват тактическите 
действия за адекватно реагиране в случаи на кризисни ситуации, в т.ч. организиране и 
провеждане на евакуационните действия в обекта в случай на природни бедствия, пожар, 
безредици от всякакъв характер и други.  

Режимът за осигуряване на въоръжената охрана на обекта е организиран в съответствие с 
предмета на поръчката и се осъществява от служители на „Мултифорс А.С.” ЕООД, назначени на 
трудов договор, вписан в ТД на НАП, при сумирано изчисляване на работното време.  

Общия числен състав на охраната осигурява режим на сменност, съгласно разпоредбите на 
Кодекса на труда и Наредбата за почивките и отпуските за  продължителността на  работното 
време.   

Отчитането на работните дни и законоустановената продължителност на работното време 
се определя по чл. 136, ал. 1 и ал. 3 от КТ.  

На основание чл. 142, ал. 2 и във връзка с чл. 153, ал. 2 и ал.3 от КТ е въведено сумирано 
изчисляване на работното време с период на отчитане шест месеца. 

 По време на дежурство се осигуряват почивки за хранене на работното място.  
Персоналът за физическа защита работи на база утвърден поименен месечен график. 

Промяна в месечния график се допуска само при отпуск по болест и други обективни причини. 
Служителите, изпълняващи комбинираната охрана на обектите отговарят на изискванията 

на чл. 27 от ЗЧОД.  
В своята дейност „Мултифорс ” А.С. ЕООД прилага: 
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- стандартите на международната система за управление на здравословни и безопасни 
условия на труд BS OHSAS-18001:2007 и произтичащите от ЗЗБУТ изисквания и мероприятия - 
сертификат № SOF0368417/А; 

- стандартите на международната система за управление на качеството BS EN ISO 
9001:2008, като същата е приложима за извършване на охранителна дейност (охрана на 
имущество на физически и юридически лица, лична охрана на физически лица, охрана на 
мероприятия, охрана на ценни пратки и товари, доставка и монтаж на сигнално-известителни 
системи, охрана със СОТ и реакция с автопатрул, изготвяне на експертизи и обследвания, 
свързани с пожарна и аварийна безопасност) – сертификат № SOF0368417; 

- стандартите на международната система за управление на информационната сигурност 
ISO/IEC 27001:2005, като същата е приложима за извършване на охранителна дейност (охрана на 
имуществото на физически или юридически лица, лична охрана на физически лица, охрана на 
мероприятия, охрана на ценни пратки и товари, доставка и монтаж на сигнално-известителни 
системи, охрана със СОТ, видеонаблюдение и реакция с автопатрул, изготвяне на експертизи и 
обследвания, свързани с пожарна и аварийна безопасност – сертификат № SOF0368417/А ). 

5.4. Постове за изпълнение на охранителната дейност и разпределението им в 
обекта 

Дейността по обезпечаване на сигурността на 150 ОУ „Цар Симеон Първи“ се 
осъществява от 1 (един) пост за физическа охрана, позициониран в помещение до главния вход 
на обекта. 

-пост № 1 – дневен, обезпечен от 2 (двама) охранители за времето от 07.00 до19.00 ч. , по 
един охранител на смяна за времето от 07.00 до 13.00 и втора смяма от 13.00 ч. до 19.00 ч. в 
работните дни на месеца; 

Общ брой – 1.62 охранителни щатни бройки. 
СОТ – в работни дни от 19.00 ч. до 07.00 ч., а в почивни и празнични дни – 24 часа. 
5.5.График на смените за работа на персонала за физическа защита 
Графикът за работа на персонала за физическа защита на обособения пост се изготвя, 

съгласно разпоредбите на Наредбата за работното време, почивките и отпуските и се базира на 
нормативните разпоредби на Кодекса на труда. При изготвянето му се отчитат броят на 
работните, почивните и празнични дни, законно установеният размер на платения годишен 
отпуск, както и законно установената продължителност на работното време при сумарното му 
изчисляване. 

Графикът е месечен и поименен. Промяна в графика се допуска само по обективни 
причини – отпуск по болест и други. 

5.6. Комуникации, униформа, оборудване и помощни средства 
Комуникацията между персонала за физическа защита, ОДЦ на „Мултифорс А.С.“ ЕООД 

и други компетентни субекти, имащи отношение към сигурността на обекта, се осъществява чрез 
осигурена надеждна връзка, имаща комбиниран характер, за подсигуряване, даване на контроли и 
своевременно сигнално уведомяване. 

За осъществяване на надеждна връзка, координация и контрол на дейността по 
обезпечаване на сигурността на обекта оборудване, съгласно Плана за охрана на обекта: 

След подписване на договора, касаещ осъществяването на дейността по физическа защита 
на 150 ОУ „Цар Симеон Първи“ и определяне на оправомощени за сигурността на обекта 
длъжностни лица, се разработва комуникационна схема, съдържаща данни на телефонните 
номера, в т.ч. и на съответните звена на компетентните органи, имащи отношение към предмета 
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на дейност, както и реда и вариантите за връзка с тях. Комуникационната схема е неизменна част 
от указанията за осъществяване на дейността на поста по обезпечаване на сигурността на обекта, 
които се утвърждават от оправомощено длъжностно лице на обекта. 

Персоналът за физическа защита е оборудван с утвърдено от „Мултифорс А.С.“ ЕООД 
униформено облекло с отличителни знаци, идентификационна карта. 

5.7. Данни за моторните превозни средства 
В съответствие с изискванията на техническата спецификация и за обезпечаване на 

сигурността на обекта се възлагат функции за реагиране и оказване на помощ при възникване на 
ситуации в охранявания обект. Успоредно с това се възлагат и функции на контрол и помощ на 
охранителите, в т.ч. през почивните и празнични дни. 

За изпълнение на горните функции се обособяват мобилни групи, разполагащи със 
средства за придвижване (общо 7 моторни превозни средства, от които 5 за реагиране и помощ и 
2 за контрол и помощ), гарантиращи своевременно реагиране в градски условия, както и 
реагиране при зимни условия и в случаи на природни бедствия.  

МПС се позиционират оптимално, в съответствие с местоположението на обекта, с цел 
своевременна реакция при необходимост. 

Ползва се изградената и действаща глобална система за позициониране (GPS– система) за 
мониторинг на служебните автомобили с контролна станция в оперативната дежурна част.  

„Мултифорс А.С.” ЕООД има изградена и действаща глобална система за позициониране ( 
GPS – система) за мониторинг на служебните автомобили (патрулни и мобилни оперативни 
групи) с контролна станция в офиса с възможности за:  

-Автоматично отразяващи в реално време движението на автомобилите, определяне 
времето за престой и движение;  

-Визуално наблюдение и определяне на местоположението на патрулните коли върху 
електронна карта с точност до 1 метър, през интервал от 5 секунди; 

-Определяне на времето за реакция на патрулните коли, отработените часове и пробега; 
-Архивиране на траекторията / маршрута/ на движение на колите.  
За обекта се предвиждат следните МПС с предназначение, съответно патрулни 

автомобили за реагиране на сигнали от СОТ и автомобили за контрол и помощ на охранителите, 
в т.ч. почивни и празнични дни, както следва: 

1. ФОРД ФИЕСТА СА 7824 ТР 
2. ФОРД ФИЕСТА СА 28 53 ТР 
3. ФОРД ФИЕСТА СА 2003 СА 
4. ФОРД КЪНЕКТ СА 4017 РК 
5. ТОЙОТА РАВ 4 СА 7295 РВ 
6. ТОЙОТА РАВ 4 СА 9900 КХ 
7. ВАЗ 21214 СА 1100 МР 
При необходимост се предвижда включване и на други екипи, изпълняващи дейността си 

за останалите детски учебни заведения на Столична община –район „Искър“, спазвайки 
принципа за своевременност и ефективност на реакцията и контрола 

 
ІV. ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ФИЗИЧЕСКАТА ЗАЩИТА 

НА ОБЕКТА – Съгласно План за охрана на обекта 
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V. КОНТРОЛ ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И ОХРАНИТЕЛНИЯ СЪСТАВ – 
Съгласно описание на системата за контрол – Приложение № 8 към Концепцията. 

 
VI. ИНФОРМАЦИОННЕН ОБМЕН И ВЗАИМОДЙСТВИЕ Съгласно План за охрана и 

План за взаимодействие, Приложение № 1 и Приложение № 4 към Концепцията 
 

График с времето за протичане на информацията с използване на средствата за 
комуникация при различни ситуации. 
Графикът се реализира в два основни режими на работа - при нормални условия и при 
екстремални ситуации и протича при следните данни: 
 

 
Съдържание на графика 

 
Режим на работа 

При нормални условия При екстремни ситуации 
Време за оповестяване на ръководителя на охраната   Незабавно до 1 минута Незабавно до 1 минута 
Време за оповестяване на дежурният в ОДЦ -София До 1 (една) минута Незабавно (до 1 минута) 
Време за задействане на подвижният наряд за 
реагиране  

До  3 (три) минути До 2 (две) минути 

Време за оповестяване на техническия организотор До 5 (пет) минути До  3 (три) минути 
Време за оповестяване на органите на МВР и др. До 5 (пет)  минути До 3 (три)  минути 
Време за оповестяване на управителя и представител 
на Възложителя 

До 6 (шест)  минути До 5 (пет)  минути 

 
Дейността на охранителите е осигурена с непрекъсната телефонна връзка с Оперативния 

дежурния център. Използването на оперативна и надеждна връзка има комбиниран характер на 
подсигуряване, даване на контроли и сигнално уведомяване.  

Списък на телефони за връзка в обекта, обектовото ръководство, служителя в дежурния 
център и други служебни телефони се предоставя на охраната от ръководството на обекта. 

На обекта се предоставят GSM апарати и радиостанции за връзка.  
 
VІІ. СИСТЕМА МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ И СЪДЕЙСТВИЕ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ 

ПРЕЗ ЦЯЛОТО ДЕНОНОЩИЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ  - 
съгласно описание на системата за контрол – Приложение № 8 към Концепцията. 

 
VІІІ. КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ОБУЧЕНИЕ И 

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИНСТРУКТАЖИ. съгласно описание на 
изградената система за обучение – Приложение № 9 към Концепцията. 

 
IX. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ОБЕКТА  
В съответствие с разпоредбите на Наредба № 7/08.06.1996 г. на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, касаеща системите за физическа защита на 
строежите, както и след анализ на уязвимите участъци и потенциалните рискове за 150 ОУ „Цар 
Симеон Първи“, находящо се в гр. София, ж.к. Дружба-2, (на база извършения оглед и 
запознаване със спецификата на обекта), следва да се предприемат следните мерки за 
оптимизиране на охранителната дейност, с цел гарантиране на сигурност: 

1. Системи за физическа защита:  
1.1.Организация на охранителната дейност: 



 

„Мултифорс А.С.“ ЕООД                            14/14 

 

 

- разработване и изпълнение на мероприятия за взаимодействие и обмен на информация с 
08 РУП – СДВР, 08 РУПБЗН – СУПБЗН и обекта; 

- периодична актуализация (на три месеца и след инциденти и кризисни ситуации) на  
оценката  на състоянието на сигурността в обекта - основава се на база установени или получени 
сигнали и информация за противоправни прояви и терористични заплахи, както и установяване 
на предпоставки за извършване на престъпления, нарушения на обществения ред или 
терористичен акт, в т.ч. пропуски в изпълнението на мерките за гарантиране на сигурността и 
защита на имущество, живота и здравето на персонал и граждани;  

 - системно обучение и периодично проиграване на действията на персонала за физическа 
защита и служителите на обекта при възникване на кризи от различен характер;  

- информационно обезпечаване за превенция – отпечатване и разпространение на 
информационни брошури и плакати с национални телефонни номера за спешни повиквания и 
текстове от българското законодателство, включващи санкции за противоправни деяния; 
провеждане на беседи с персонала на обекта за засилване на тяхната бдителност, касаеща 
личната им безопасност; 

- определяне на отговорници (със заповед на административния ръководител на обекта) за 
зони/помещения, със задължение за извършване на първоначална проверка за съмнителни вещи и 
багажи при получен сигнал за подготвен терористичен акт; 

- регламентиране на достъпа до помещенията и своевременното им заключване след 
тяхното използване;  

-  регламентиране и организиране на начина на обявяване на заплаха и кризи; 
- регламентиране и организиране на действията за безпрепятствена евакуация на 

застрашените помещения (съгласно Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г.  за правилата и нормите 
за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от министъра на вътрешните 
работи и министъра на регионалното развитие и благоустройство, обн., ДВ, бр. 81от 18.10.2011 
г.); 

- осигуряване на подходящи съоръжения за локализиране на зони с подозрителни 
предмети или вещества и недопускане на контакт с тях; съоръженията са с ярки цветове и лесно 
видими, снабдени със съответни указателни надписи. 

1.2. Изпълнение на охранителната дейност: 
- системно наблюдение и своевременно докладване в дежурната оперативна част на 08 

РУП – СДВР и „Мултифорс А.С.“ ЕООД за необичайно събиране на големи групи хора в 
прилежащата територия на обекта; 

- бдителност при осъществяване на пропускателния режим в обекта с акцент върху 
контрола на багажи; 

- внимателно наблюдение на поведението на лицата,  с цел своевременно предотвратяване 
на интервенции при извършваните парични плащания в брой.   

 
X. ОПИС НА СЛУЖЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ – Съгласно Списък на обектова 

документация - Приложение № 6 към Концепцията. 
 

       РЪКОВОДИТЕЛ 
       ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ: 

(Н.НИКОЛОВ) 
 


