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         I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.Настоящият план регламентира организацията на „Мултифорс А.С.“ 

ЕООД за изпълнение на охранителната дейност в ДГ № 144 „Ханс Кристиан 
Андерсен“, находящо се в гр. София, ж.к. Дружба-2, ул. „Ханс Кристиан 
Андерсен“, както и специфичните задължения на длъжностните лица, 
осъществяващи дейността по обезпечаване на сигурността на обекта. 

2. Планът за охрана на обекта има задължителен характер и 
регламентира действията, в съответствие с изискванията за 
законосъобразност и целесъобразност, съобразно създалата се конкретна 
обстановка.  

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

4.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.  

5.Оперативното взаимодействие за обезпечаване на сигурността на 
обекта се осъществява между оправомощено длъжностно лице на ДГ № 144 
и ръководителя на на охранителната дейност, 

6.Контролни функции спрямо персонала за физическа защита, относно 
осъществяваната от него дейност, имат оправомощените длъжностни лица 
на ДГ № 144 и „Мултифорс А.С.” ЕООД, както и оправомощените 
компетентни държавни органи. 

7.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 ръководството на ДГ № 
144, отнасящи се до гарантиране на здравето и живота на децата и 
нормалното провеждане на учебната дейност. 

 
II. ЦЕЛИ НА ОХРАНАТА 

     1.Недопускане нерегламентирано проникване в района на ДГ, 
осигуряване на ред и спокойствие при провеждане на уебно-възпитателния 
процес и опазване живота и здравето на децата. 
        2.Превантивна дейност за недопускане на тежки нарушения, 
предприемане на адекватни действия при опити за проникване в обекта и 
вземане на правилни решения при възникнали кризисни ситуации и опити 
за извършване на терористични актове при нормална и усложнена 
обстановка в охранявания обект. 
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III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 
 

1.Ранна, текуща и последваща превенция на правонарушенията и 
кризисните ситуации. 

2.Пресичане на престъпления и други правонарушения в обекта. 
3.Осъществяване на ефективна дневна физическа охрана на обекта. 
4.Своевременно оповестяване и овладяване на кризи и бедствия.  
5.Съдействие при осъществяване на евакуация на персоналa и децата в 

случай на кризи.  
6.Регламентиране на правила и условия за оптимално осигуряване на 

физическа охрана на обекта, с цел ефективно и безпрепятствено 
функциониране на ДГ. 

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

8.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.  

9.Предприемане на законосъобразни и подходящи за конкретната 
обстановка действия при констатиране на нарушения на усатновения ред в 
обекта или на посегателства с цел недопускане или париране на 
неправомерни действия и ограничаване на вредоносните резултати от тях. 

10.Стриктно спазване на ЗЧОД, нормативната база, заповедите и 
инструкциите, регламентиращи дейностите на охранителите. 
 
 

IV. ОСОБЕНОСТИ НА ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ 
       1.Предназначение и характеристика 
       ДГ № 144 „Ханс Кристиан Андерсен” е целодневна детска градина. 
Детското заведение е общинска собственост. Приема деца от 1 до 7 годишна 
възраст. Децата са разпределени в групи по възраст. Има яслени и 
предучилищна подготвителна група. Обучението по всички направления е 
съобразно държавните образователни изисквания на МОН. Децата изучават 
български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика  
и физкултура.  
 Обектът за охрана- ДГ № 144 представлява монолитна сграда с 
двуетажно и триетажно крила. Намира се в ж.к. Дружба -2, ул. „Ханс 
Кристиан Андерсен“. Има построено разширение на сградта - ново 
двуетажно крило, което е въведено в експлатация. 

Сградата на ДГ е разположена в центъра на голям двор, в който са 
организирани четири площадки за игра на децата – пясъчници, катерушки, 
пързалки и др. 

Обектът граничи както следва: 
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-от изток - ул. „Ханс Кристиан Андерсен“ и общински пазар; 
-от запад -тревни площи, в дълбочина - трасето на метрото за аерогара 

София; 
-от север - с оградата на ДГ № 185 „Звездичка“; 

 - от юг – тревни площи. 
 Работното време на ДГ е от 07.00 ч. до 19.00 ч. или докато има деца. 

2.Достъп до обекта 
Влизането(излизането) в/от двора на ДГ № 144  става през входна 

врата от към ул. „Ханс Кристиан Андерсен“ за хора, а за зареждане на 
кухненския блок и за други битови и строителни дейности – от тварен 
портал в северната страна на оградата. 

Влизането в сградта на ДГ № 144  става през централен вход от 
източната страна на сградата и вход за триетажното крило.Останалите 
входове, водещи към площадките за игра на двора, са заключени и се 
отварят при излизане на децата по групи на двора за игра. 

3.Системи за физическа защита на обекта (съгласно Наредба 
№7/08.06.1998 г.) 

3.1.Персонал за физичесака защита – съгласно изискванията на 
техническта спецификация 

3.2. Физически бариери  
Обектът е ограден с ограда на бетонна основа (висока около 60 см) и 

метални шини. Обща височина на оградта около 1.8 м. Същата е лесно 
преодолима.  

В края на работния ден дежурният охранител заключва транспортния 
портал и входа за лица. 

Прозорците на сградата на ДГ № 144  са с ПВЦ дограма, като 
прозорците на приземния етаж и тези на първия етаж са обезопасени с 
метални решетки. 

Терасите на сградата са обезопасени с метални решетки, 
ограничаващи свободния достъп до тях. 

Районъта на обекта е добре осветен. 
3.3. Системи за видеонаблюдение – в ДГ № 144  има изградена 

система за видеонаблюдение. 
3.4.Сигнално-охранителни известителни системи (СОИС) 

ДГ е осигурено със сигнално-охранителна система, която функционира 
за времето от 19.00 до 06.30 ч.на следващия ден в работни дни и 24 часа в 
почивни и празнични дни. В дежурния охранител има паник-бутон. 
Системата се обслужа при необходимост от реагиране от охранителната 
фирма. 

3.5. Охранително осветление 
Обектът е осигурен с външно осветление. 
3.6. Пожароизвестителни системи       

Обектът е осигурен с пожароизвестителна система 
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3.7. Комуникационни средства – стационарен телефон на ДГ № 144  и 
мобилен телефон и радиостанция в охраната. 

4.Най – вероятни заплахи за обекта: 
- нарушаване на обществения ред от страна на родители и посетители; 
- протестни действия или масови безредици; особено рискови са 

мероприятията, които не са организирани по реда на закона за събранията, 
митингите и манифестациите, в т.ч. несъгласувани със Столична община и 
организирани чрез социалните интернет мрежи, без ясно посочени 
организатори; 

- нерегламентирано проникване на територията на обекта; 
- кражба на парични средства и документи; 
- други криминални престъпления; 
- злонамерени анонимни телефонни сигнали (тероризъм тероризъм); 
- извършване на терористични действия; 
- действия, характеризиращи се с вандализъм, саботажи и 

вредителства; 
- нападение над персонал, децата и силите за физическа защита (в т.ч. 

и въоръжено); 
- посегателство спрямо електрозахранването и водоснабдяването на 

обекта; 
- вредителство, с цел нарушаване на нормалния ритъм на дейност на 

обекта; 
- възникване на кризисни ситуации за обекта и персонала, породени от 

аварии и инциденти, които могат да доведат до човешки жертви, както и 
значителни загуби на материални активи и оборудване; 

- възникване на кризисни ситуации за обекта и персонала, породени от 
природни явления и бедствия – земетресения, наводнения, бури, пожари и 
други. 

 5.Критични точки и уязвими участъци  
Уязвими места се явяват: лесно преодолимата ограда, особено от 

западната и южната страна на района, където терена позволява скрито 
подхождане към оградата; транспортния портал от севернта страна и 
входните врати в западната част на сградата, използваяни за зареждане на 
кухненския блок. 

Особено внимание охраната ще отделя на пропускателния режим, 
контрол на достъпа и лицата пребиваващи около територията на обекта. 
Посочените обособености на охранявания обект го определят като рисков 
от гледна точка на охраната. Като рискови са определени случайте при 
възникване на екстремални ситуации, застрашаващи здравето и живота на 
децата и персонала на ДГ.  
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V.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНАТА НА ОБЕКТА, СИЛИ И 
СРЕДСТВА 

1.Общи положения 
Физическата охрана и пропускателния режим се организират в 

съответствие със сключен договор за охрана  между СО - Район Искър и 
„Мултифорс А.С.“ ЕООД, настоящият план, Инструкция за правата и 
задълженията на охранителите, Инструкция (заповед) за пропускателния 
режим в ДГ при стриктно спазване на Закона за частна охранителна дейност.  

Цялостната охрана и пропускателния режим в обекта са подчинени на 
изискванията на ръководството на „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ" и указанията на 
ръководството на фирма „Мултифорс А.С.“ ЕООД. 

Общата организация и ръководство на служителите, обезпечаващи 
сигурността на обекта се осъществява от управителя на фирма „ Мултифорс 
А.С.” ЕООД.  

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.  

Той 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 от ДГ 
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 ДГ.  

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 ДГ, като същевременно предприема мерки за запазване на 
местопроизшествието и ограничаване на щетите. 

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. 
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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 ДГ и „Мултифорс А.С.” ЕООД, 
като кореспондира с оправомощените длъжностни лица от страна на ОДЗ за 
решаване на текущи проблеми и организиране на съвместни действия по 
оптимизиране на сигурността на обекта. 

Охранителите изпълняват задълженията си в задължително 
униформено облекло (зимно и лятно) с отличителни знаци на фирмата и 
лична идентификационна карта със снимка, разполага със специални 
технически средства за принуда и защита (гумена палка, белезници, фенерче 
и инспекционно огледало)и независими от Възложителя технически 
средства за връзка (мобилен телефон и радиостанция) с дежурния на 
охранителната фирма , прекия си началник с полицията и др. 

Охранителите преминават задължителен курс за първоначално 
обучение по програмата „Минимум", обучение за работа със сигнално-
охранителна техника и последващо обучение в лицензиран Център за 
професионално обучение по професията охранител. 

Допълнителни сили и средства 
          При необходимост охраната на обекта се подпомага от мобилна група 
и се усилва със сили за реагиране.  

2. Пропускателен режим 
   Пропускателния режим в ДГ се осъществяява в съответствие с 

Правилника за пропускателния режим, утвърден от директора на ДГ № 144    
3. Охраната на обекта е комбинирана  - физическа и техническа.   

        3.1. Физическа охрана 
Цялостната организация, ръководство и контрол на охраната се 

осъществява от ръководител на охранителната дейност от 
„МултифорсА.С.“ЕООД. Ръководителят на охранителната дейност носи 
непосредствена отговорност за състоянието и релизацията на охранителната 
дейност в съответствие с изискванията на договора, като кореспондира с 
упълномощените длъжностни лица от ДГ № 144  за решаване на текущи 
проблеми на охртанителната дейност. 

Охраната на ДГ № 144  се организира, съгласно изискванията на 
ръководството на ДГ № 144 , както и изводите и препоръките от 
извършеното охранително обследване. 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 ДГ. При промяна на обстановката на обекта и изискванията на 
Столична община – район „Искър“ и ръководството на ДГ, организацията 
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на работа и графикът на смените на охранителите се актуализират и 
съобразяват с новите условия и изисквания. 

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

Дейността по обезпечаване на сигурността на ДГ № 144 се осъществява 
от 1 (един) дневен пост за физическа охрана, позициониран във фоайето до 
главния вход на сградата. 

Постът е дневен, осигурен от 1 (един) охранител за времето от 11.00 
до19.00 ч.в работни дни при петдневна работна седмица. 

Охранителят по време на дежурството си изпълнява следните 
задачи: 

- осъществяване на визуален контрол и наблюдение на главния вход и 
фоайето с цел недопускане на нерегламентирано проникване в сградата; 

- осъществяване на визуален контрол и наблюдение на площадките за 
игра на децата; 

- осъществяване на контролно-пропускателен режим на служители, 
родители и посетители съгласно  заповедта на директора; 

- охрана на сградата и имуществото, намиращо се в нея; 
- периодично извършва обход на двора и площадките за игра на 

децата; 
- следене за умишлено поставени (изоставени) пакети и съмнителни 

багажи във фоайето, на двора и на тротоара в  близост до обекта; 
- контрол и отразяване на всяко внасяне или изнасяне на стоково-

материални ценности само с износен документ; 
- не допуска в ДГ лица, извършващи рекламна и търговска дейност; 
- не допуска в обекта лица във видимо нетрезво състояние или под 

влияние на наркотични средства; 
- представители на медиите се допускат в ДГ след разрешение на 

директора; 
 - не допуска паленето на огън в двора на ДГ или в близост до 

оградата; 
- адекватна реакция при възникване на екстремални ситуации или 

нарушения; 
- своевременно уведомяване на органите на МВР и възложителя при 

възникване на екстремални ситуации; 
-  по време на получаване на децата от родителите присъства във 

фоайето и  следи за недопускане на нарушения; 
- при констатитане на неизправности в техническите системи за 

охрана уведомява директора или определения служител в ДГ;   
     - в края на работния ден след напускане на децата извършва вътрешен 

обход на сградата като проверява за незатворени врати и прозорци, 
заключване на определените помещения, затваряне на чешмите, изключване 
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на ел. уреди, след което включва с предоставения му код СОТ и докладва за 
това в ОДЦ.  

3.2.Техническата охрана в работни дни е от 19.00 ч. до 06.30 ч., а в 
почивни и празнични дни – 24 часа. 

 ДГ № 144  се охранява със СОТ в работни дни за времето от 19.00  до 
06.30 часа на другия ден, а в извън работно време, почивни и празнични дни 
–денонощно. 

При получаване на сигнал „аларма” в Оперативния дежурен центът 
(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 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.  
      В ОДЦ на „Мултифорс А.С.“ ЕООД се извършва 24 часов мониторинг 
на ДГ № 144  , оборудвано със сигнално-охранителна техника.  

 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.  

 Местостоянките на автопатрулите са определени с оглед осигуряване 
на минимално време за реакция.  

Реакция по сигнали за констатирани нарушения в ДГ № 144  :  
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; 
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- 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 сигнал от обекта, ежедневно 
се извършват обходи по разработени маршрути и проверки с превантивен 
характер. 

 VI. ТАКТИКА НА ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНАТА ПРИ 
РАЗЛИЧНИ СИТУАЦИИ 

1. Действия при носене на дежурството 
По време на носене на дежурството при нормална обстaновка 

охранителите: 
 - се явяват 15 мин. по-рано на работа, обхождат обекта отвън, 

извършват проверка на уязвимите места и изключвт СОТ; 
- осъществяват цялостната охрана на сградния фонд на обекта и 

прилежащите му територии (двор, спортни площадки, паркингови площи и 
др.); 

- в работни дни, с преимущество осъществяват пропускателен режим 
на официалния вход; 

-изпълняват задачите по пропускателния режим съгласно 
предварително изготвен план съгласуван с ръководството, съобразно 
конфигурацията от гледна точка на криминогенните фактори в района и 
географското разположение; 

- следят за недопускане рушенето на огражденията, съоръженията в 
двора, чупенето на стъкла; 

- не допускaт влизането на външни лица без разрешение на директора. 
Допуснатите в сградата се проверяват за несвойствени предмети, багаж и 
др. и се записват в дневник, съгласно заповедта; 

- по време на пребивавнето на децата на площадките за игра изпълнява 
задачите си в двора за охрана на децата, като ги предпазват от лица, 
предлагащи им психотропни вещества, хранителни стоки и др., от опити за 
изнудване и грабеж и други посегателства върху личността.  

-осъществяват контрол на пропускателения режим на служители и 
ученици от училището, както и на външни лица въз основа на заповед 
(инструкция, правилник) за пропускателния режим; 

-осъществяват визуален контрол и наблюдение на територията на 
обекта, с цел недопускане на нерегламентирано проникване в охранявания 
обект; 
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-контролират и отразяват всяко внасяне и изнасяне на стоково 
материални ценности; 

 -следят за умишлено оставени пакети и съмнителни багажи в и близо 
до обекта; 

-при възникване на екстремална ситуация и/или нарушение , 
своевременно уведомявт органите на МВР и изрично упълномощено от 
Възложителя длъжностно лице, респективно Директора; 

При носене на дежурството в нормална обстановка, дежурният 
охранител следи и наблюдава за факти, обстоятелства и събития, които 
потенциално биха могли да предизвикат екстремални ситуации, и има 
готовност за предприемане на действия за предотвратяване на възникването 
им. 

2. Действия в извънработното време на обекта 
Дежурният охранител изпълнява служебните си задължения в 

съответствие с Плана за охрана, заповедта за пропускателния режим в 
обекта в тясно взаимодействие с персонала и оправомощените лица от 
ръководството на обекта. В края на работното време на обекта дежурният 
охранител извършва обход на помещенията, ползвани от децата и 
учениците. Обръща основно внимание на: 

- затварянето на прозорците и вратите;  
- заключване на електроуреди и офис техника, 
- на сервизните помещения за забравевни отворени кранове на В и К 

мрежата,  
- за оставени (забравени) чанти, пакети ,друго служебно или лично 

имущество; 
- за останали по различни причини деца в помещенията на ДГ. 
След като дежурният охранител се убеди в затварянето и заключването 

на определените помещения, включва с определния му код СОТ и докладва 
в ОДЦ за напускане на обекта и поемането му за техническа охрана от ОДЦ 
и автопатрулните екипи. 

Обектът се охранява със СОТ в извънработно 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. 

  3. Действия в работното време на обекта 
Дежурният охранител изпълнява служебните си задължения в 

съответствие с Плана за охрана, заповедта за пропускателния режим в 
обекта в тясно взаимодействие с персонала и оправомощените лица от 
ръководството на обекта.  

В рамките на работното време на обекта вниманието му е насочено 
към своевременно откриване и пресичане на всички предпоставки за 
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възникване на кризисни ситуации в обекта, застрашаващи здравето и живота 
на персонала и децата.  

Дежурният охранител е длъжен: 
-да опазва децата и персонала от посегателства в охранявания обект и 

пространството около входовете му, независимо дали посегателството е 
осъществено от външни лица или от страна на състава на обекта; 

-да записва в тетрадката за приемане и сдаване на дежурството всички  
констатирани видими липси и повреди в обекта в края на работното време; 

-да се намесва незабавно за пресичане на престъпни действия в 
охранявания обект и района около него при подаден сигнал или при 
непосредствено наблюдение; 

-да сигнализира ръководството на ДГ за констатирани нарушения; 
- да обръща внимание за пушене само на определените за целта места; 
- да не допуска палене на огън в района на обекта и в близост до него, 
- при обявени метеорологични кодове за опасни явления да следи 

развитието на метеорологичната обстановка, особено когато децата са на 
площадките за игра и на спортните площадки в двора на ДГ и при опасност 
съвместно с персонала да вземе своевременно мерки за опазване на децата; 

-да използва правомерно и ефективно съществуващата охранителна 
техника в обекта. 

3.1. При проверка на багажи, товари и съпроводителните 
документи на влизащи/излизащи в обекта автомобили 

Целта на проверката е да се предотврати внасяне на взривни 
материали, отровни или леснозапалими вещества, както и да се предотврати 
нерегламентирано изнасяне на материални ценности от обекта. 

3.2. Тактика на действие при проверка на МПС  
При необходимост проверката на автомобили се извършва при загасен 

двигател. Извършва се оглед на автомобила за констатиране на повреди или 
липси. При наличие на такива уведомяват водача и записват в тетрадката-
дневник констатираните проблеми. Особено внимание се обръща на 
външния вид, багажниците и купето.   

 При излизане на автомобила охранителят изисква от водача да отвори 
багажника на лекия автомобил, като проверяват купето и багажника. 

 При наличие на съмнителни пакети, инструменти или друго 
имущество се изисква документ (вносно/износна бележка).  

4. Действия на охранaта в кризисни ситуации: 
а) при нарушаване на обществения ред и спокойствието в обекта –   

Охранителите вежливо и културно, но в същото време строго и 
респектиращо вземат необходимите мерки за изясняване на случая и 
предотвратяване по-нататъшното развитие на нанарушението и за 
възстановяване на реда и спокойствието в обекта. При необходимост 
задържат нарушителя и го предават на полицията. Уведомяват 
ръководителя на охраната и дежурния на фирмата. 

б) при опит за престъпно посегателство  
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 Задържат нарушителя/ите до изясняване на случая. Осигуряват 
независими свидетели на инцидента. Стреми се да събере максимална 
информация за инцидента, евентуални съучастници и др. Уведомява 
Ръководителя на охранителната дейност, органите на МВР, дежурния на 
фирмата и изпълняват техните указания. Съставят протокол в 2 (два) 
екземпляра за задържане и предаване на задържаното/ите лице/а и след 
подписването му го/и предават  на органите на МВР. Не разгласяват 
информация за да не предизвикат паника и суматоха. 

в) при сигнал за отправена анонимна заплаха за извършване на 
терористичен акт с използване на взривно устройство - Охранителите 
разговарят спокойно, като се стремят да събират по възможност максимално 
пълна и конкретна информация от подаващия сигнала (кога, къде, какво и 
по какъв начин ще бъде взривено, особености на същото). В никакъв случай 
при прекъсване на разговора не се затваря телефонната слушалка. От друг 
телефонен пост или по GSM апарати се обаждат на дежурния на фирмата, 
на телефон 112 или на 08РУП-СДВР за получения сигнал. Изпълнява 
стриктно дадените му от тях указания. 

След съгласуване с директора на ДГ № 144  не се допуска влизането 
на външни лица в обекта след получаването на анонимния сигнал. Оказва 
съдействие на пристигналите служители от полицията при извършване на 
проверка за наличие на взривни устройства и изпълняват дадените им от тях 
указания. Не разгласява информация с цел не допускане на паника. 

г) при извършен терористичен акт с използване на взривно 
устройство –  охранителят незабавно уведомяват ОДЦ, а той  
ръководството на фирмата, полицията, като подават максимално точна 
информация. Не допускат влизането на външни лица в района на 
произшествието. Водят наблюдение за поведението на съмнителни лица и 
съдействат за евакуирането на персонала и децата от обекта. При 
необходимост оказват помощ на пострадалите и съдействат за извеждането 
им от района на местопроизшествието. При пристигането на 
специализираните органи им предоставя събраната информация за 
случилото се преди, по време и след извършване на терористичния акт и 
съдействат за изясняването на обстановката. Не допуска разместване и 
изземване на вещи и предмети, които са в пряка връзка с 
местопроизшествието и извършването на други видове престъпления до 
идването на органите на МВР и представители на фирмата. 

д) при въоръжено (невъоръжено) нападение - охранителят  
незабавно уведомява ръководителя на охраната, а той ръководството на 
фирмата, ОДЦ, на телефон112 или на 08 РУП-СДВР. Охранителите не 
предприемат действия, които могат да предизвикат агресивна реакция и 
поведение от страна на нападателите, излагащи на опасност живота и 
здравето на служителите, родителите и децата в обекта. Стремят се да 
предотвратят несъзнателни или умишлени реакции, провокиращи 
нападателите към агресивни действия. По време на нападението 
охранителите се стремят да събират максимум информация за външния вид, 
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разговорите, действията, техническите средства и въоръжението, 
използвани от нападателите. Съобразно конкретната обстановка 
предприемат действия, ограничаващи нападението. След ориентиране в 
обстановката избират най-подходящия момент за неутрализиране на 
нападателя/ите с използване на средства за самозащита и принуда. 

След инцидента се съдейства за запазване на следите и веществените 
доказателства на местопрестъплението и се осигуряват свидетели на 
същото. 

е) при масови безредици в близост до обекта - Когато безредиците 
са в близост до обекта, по възможност временно се прекратява влизането и 
излизането от него чрез затваряне на входа му. Уведомяват се ОДЦ на 
фирмата, ръководството на ДГ, полицейските органи. В случая охраната се 
осъществява с повишена бдителност ( както при нападение над обект ). Води 
се наблюдение за поведението на съмнителни лица. Дежурния  на фирмата 
изпраща мобилна група с допълнителен личен състав за усилване на 
охраната. Мобилната група ползва автомобили маркирани със 
отличителните знаци на фирмата. 

ж) при спиране на ел. захранването, силен дъжд и снеговалеж 
 При спиране на ел. захранването охраната се осъществява с повишено 

внимание. Ремонтни групи се допускат в обекта само в съответствие с реда, 
установен от директора на ДГ. 

При силен дъжд и снеговалеж обходите се извършват с използване на 
противодъждовни средства. Вземат се мерки за своевременно почистване на 
снега пред входа за  обекта. 

з) при пожар, наводнение, земетресение или друго природно 
бедствие - Действията на охраната на обекта за предотвратяване 
възникването и действията при пожар се разработват в съответствие с 
правилника за вътрешния ред в обекта, инструкциите за противопожарна 
безопасност, плана на обекта, специфичните изисквания на отговарящия от 
08 PC „ПБЗН“ инспектор. 

При пожар, наводнение, земетресение или друго природно бедствие, 
охранителите действат, като предприемат необходимите според 
конкретната обстановка характерни за обекта първоначални и неотложни 
действия. 

Превантивна дейност:  
 - запознаване на охранителния състав с особеностите на обекта, 

режима на работа и уязвимите участъци; 
- изучаване на наредбата за противопожарна безопасност и плана за 

действие при пожар;  
 - привеждане в техническа изправност на пожаро-известителната 

система и противопожарни табла; 
- провеждане на съвместни практически занятия; 
-непрекъснато наблюдение и контрол на уязвимите в противопожарно 

отношение участъци. 
Ред на действие при дадена ситуация: 
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- уведомяват се ОДЦ на фирмата, 08 РУП – СДВР, 08 РС ПБЗН;  
 - изпълняват задачи в съответствие с разработения план за евакуация 

или дадените им конкретни указания; 
 - не допускат (ако е възможно) по-нататъшно разпространение на 

пожара, наводнението, като предприемат всички мерки за неговото 
локализиране и потушаване с помощта на средствата за противопожарна 
защита, с които разполагат, като вземат мерки за самозащита; 

- вземат мерки за спасяване на застрашеното имущество от пожара 
(наводнението, земетресението); 

- охраняват имуществата, временно изнесени от обекта, до 
прибирането им на съхранение; 
           - водят наблюдение за поведението на съмнителни лица. 

и) при задържане на лица - Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЧОД 
охранителите задържат лица в района на охранявания обект, когато 
последните извършват неправомерни действия, застрашават живота на 
служителите или извършват престъпни посегателства. 

В обекта могат да възникнат следните случаи: 
 -неправомерно проникване в обектите през цялото денонощие; 
 -извършване на кражби; 
 -нападение над охраната; 
 -разбиване на съоръжения, врати или прозорци; 
 -извършване на саботажни действия; 

При всеки отделен случай охранителя уведомява ръководителя на 
охраната, а той ръководството на фирмата, дежурния на фирмата, 
Оперативния дежурен на 08 РУП-СДВР. 

При задържането се вземат мерки за не допускане на неправомерно 
използване на сила, нараняване на лицето или охранителя. Задържането се 
осъществява внезапно и с изненада, като се съпровожда с проверка на 
документите.за самоличност и носене на оръжие. Вземат се мерки за 
самозащита на охранителите. По решение на оперативния дежурен на 08 
РУП-СДВР в зависимост от обстановката, може да се приведе в действие 
плана за оказване съдействие или да се изпрати само мобилна група. 

 
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 
За съгласуване действията по цели, време и задачи между охраната, 

ръководителя на охранителната дейност, ОДЦ на фирмата, ръководството 
на ДГ № 144  и полицията, комуникациите се организират както следва: 

- Ръководител на охранителната дейност – 0895 546 545; 
-директор ДГ № 144  – 02/979 17 65;0884 801 614; 
- 08 РУП-СДВР – ОДЧ 02/982 5310;02/982 7310; 
- 08 РС ПБЗН – 02/982 52 51; 
-Топлофикация – Аварийна служба-02/951 51 96, 02/ 951 52 58 
- Електроразпределение - аварийна служба – 070010 010; 
- Софийска вода – 07001 21 21; 
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              - Гореща линия за жертви на насилие - 0800 18 76; 
 

- ОП „Екоравновесие“ - за проблеми с бездомните кучета – 02/ 
9314160, 02/ 93141 64. 

 
ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ 

ПОВИКВАНИЯ: 
     112 е номерът, на който можете да се обадите безплатно на службите 

за спешна помощ в страните от Европейския съюз от стационарен или  
мобилен телефон. 

            Позвънете на 112: 
      -за да се свържете със служба за спешна помощ; 

     -при всеки спешен случай, при който е необходима линейка,   
противопожарна служба или полиция. 

-посочете вашето име, адрес и телефонен номер. 
      Необходимо е обаждащите се да бъдат идентифицирани, за да се избегне 
объркване – възможно е за същия инцидент вече да е съобщено от други 
хора. 

 Не затваряйте, ако сте набрали 112 по погрешка! 
      Съобщете на оператора, че всичко е наред. В противен случай могат да 
бъдат изпратени служители на службите за спешна помощ, за да проверят  
дали няма проблем. 

Не се обаждайте на 112 за: 
-информация за пътното движение; 
-информация за времето; 
-общи въпроси и информация. 
 
 
  
    РЪКОВОДИТЕЛ 
                              ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ: 
                                                                      
                                                               _______________(Н.Николов)                                                  
 
 


