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   I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
 1.Настоящият план регламентира организацията на охранителната дейност в 163-
то ОУ „Черноризец Храбър“, находящо се в гр. София, ж.к. Дружба-2, ул. „Обиколна“ № 
27, 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 на длъжностните лица, в съответствие с изискванията за законосъобразност 
и целесъобразност, и в отговор на конкретно създала се обстановка.  
  ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 
 - Регламентиране правилата и условията за оптимално осъществяване на охраната 
и отбраната на обекта от охранителите на „Мултифорс А. С.”  ЕООД; 
 - Предотвратяване посегателствата върху сградата на училището и намиращото 
се в нея движимо и недвижимо имущество; 
 - Осигуряване нормален ритъм на функциониране и ефективно изпълнение на 
дейностите в обекта и провеждане на нормален учебен процес;  
 - Недопускане разгласяването на сведения и обстоятелства, станали известни при 
изпълнението на охраната на обекта; 
 - Регламентиране действията на охранителите при възникване на кризисни 
ситуации; 
  ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:  
 1. Осъществяване ежедневна невъоръжена физическа охрана и предотвратяване  
проникването в обекта на външни лица склонни към извършване на интервенции и 
престъпни посегателства; 
 2. Недопускане, своевременно оповестяване и адекватни действия при 
нестандартни, извънредни, кризисни и други аварийни ситуации; 
 3. Осъществяване на пропускателен режим и контрол на достъп при влизане и 
излизане на служители, учители, ученици и посетители в сградата, съгласно 
изискванията на Възложителя, разписани в Правилник за пропускателния режим – 
неразделна част от този План; 
 4. Извършване на периодичен обход -  вътрешен в сградата и външен в двора на 
училището, наблюдение на входно-изходните врати на училището при отваряне по 
необходимост и  състоянието на заключващите устройства. 
 5.  Недопускане или предотвратяване на терористични актове. 
 
 II. ОПИСАНИЕ И ОСОБЕНОСТИ НА ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТ 
     
 1.Местонахождение на обекта 
 163 ОУ е открито на 01. 09. 1991 г. със заповед на МНП. През същата учебна 
година е решено училището да носи името на старобългарския книжовник Черноризец 
Храбър, а патронният празник да се отбелязва на 30 април. 
        Сградата разполага с отделни корпуси за начален и среден курс, спортен комплекс 
– физкултурен салон и плувен басейн и богат библиотечен фонд. Спортни площадки са 
разполжени и в двора  на училището. 
 Училището е разположено в триетажна сграда, която има и двуетажно крило. 
Намира се в ж.к. Дружба-2 , ул. „Обиколна“ № 27. 
В училището има стол за хранене на децата, обслужван от външна фирма.  
 Обектът граничи както следва: 
 - от изток – тревни площи; 
 - от запад –ул. „Обиколна“; 
 - от север – ул. „Конче Вихрогонче“ и  жилищни блокове; 
 - от юг – тревни площи и ул. „Обиколна“. 
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 Учебно–възпитателния процес се провежда от 08.00 до 18.00 ч., като в това време е 
организирана и занималня за учениците За времето от 18.00 до 20.00 ч. се провеждат 
извънкласни форми на обучение: - народни танци, клуб по карате и др. 
В обособена част на сградата (общинска собственост) се намира Колеж за мода и дизайн 
„Св. Ариадна“. 
 2. Достъп до обекта 
  Училището е оградено с ограда от метални шини и платна върху бетонна основа, 
с височина около 1,5 м. – лесно преодолима, а на места компроментирана. 
 Влизането в двора на училището става през портал за хора от източната страна на 
оградата и транспортен портал – от западната страна  на района. В северната страна има 
обособен портал за влизане на хора. 
 В сградата се влиза през главен  вход  от източната страна сградата. Във фоайето, 
в ляво от входната врата се намира и помещението за охраната. В южната част на 
сградата има изградена естакада, осигуряваща достъп до училищната сграда на деца със 
специални образователни потеребности (СОП). Асансьорна  платформа позвлява на 
учениците със СОП да  ползват учебните кабинети на втори и трети етажи на сградата. 
Освен изброените входове има още три входа, които са заключени и не се използат. 
 3.Системи за физическа защита на обекта (съгласно Наредба №7/08.06.1998 
г.) Официалният вход има две врати като вътрешната е с електронно заключване с 
изведен бутон в охранителната будка.  Преподавателският състав, учениците и 
служителите на училището са снабдени с чип-карти за влизане и излизане. Достъпът на 
външни лица се осъществява след санкция на охранителя на смяна.  
 Физическата охрана и защита на училището през деня се осъществява от 
физическа охрана за времето от 06.00 до 21.00 ч. 
 Физически бариери - Училището е оградено с ограда от метални шини и платна 
с височина около 1,5 м., лесно преодолима. 
 Сградата на училището е топло-изолирана, като прозорците на сградата са с ПВЦ 
дограма. 
 Външният район на обекта е сравнително добре осветен. 
 Системи за видеонаблюдение – в 163-то ОУ „Черноризец Храбър“, има 
изградена система за видеонаблюдение. Същата се поддържа и обслужва от фирма, с 
договор на община Искър.  
 - мониторът на системата за видеонаблюдение за локална охрана на сградата и 
прилежащата и територия е изведен в помещението на охраната на официалния вход и 
при директора на училището; системата за видеонаблюдение има възможности за 
архивиране на получените данни, с оглед проверка и анализ на отразените събития; 
системата съдържа компютърна конфигурация, видеокамери (външни и вътрешни) и 
допълнително записващо устройство; 
 - контрол на достъпа – врата с електронно заключване; 
- система за пожароизвестяване и пожарогасене; изготвен е и план за евакуация; 
- стационарен телефон на входа, където  е  обособен поста за охрана на сградата; 
- мобилен телефон; 
- домофонни устройства за свръзка с класните стаи на малките ученици; 
- осветление – има изградено улично осветление в прилежащата територия на сградния 
комплекс, както и локално независимо осветление на входа, прилежащото фоайе и 
вътрешния двор.  
 Сигнално-охранителни известителни системи (СОИС) 
 В 163-то ОУ „Черноризец Храбър“, има изградена сигнално-охранителна система, 
която функционира за времето от 21.00 до 06.00 ч. на следващия ден в работни дни и 24 
часа в почивни и празнични дни. Панелът за включване на системата се намира в 
помещението за охраната. Охранителят разполага с паник-бутон. Системата се обслужа 
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при необходимост от реагиране от фирма DSC. Телефонът за връзка със СОТ е 
080020700. 
 Комуникационни средства – стационарен телефон на училището и мобилен 
телефон в охраната и радиостанция.  
 4. Най – вероятни заплахи за обекта: 
  - нарушаване на обществения ред от страна на родители и посетители; 
  - протестни действия или масови безредици, породени или инициирани във връзка 
с извършваната в училището дейност; особено рискови са мероприятията, които не са 
организирани по реда на закона за събранията, митингите и манифестациите, в т.ч. 
несъгласувани със общинските власти и организирани чрез социалните интернет мрежи, 
без ясно посочени организатори; 
  - внасяне на забранени предмети и вещества на територията на обекта; 
  - нерегламентирано проникване на територията на обекта; 
  - кражба на материали, документи, оборудване и технически средства; 
   - други криминални престъпления; 
         - нерегламентиран достъп до планове, схеми, изпитни материали и други 
информационни носители, свързани с учебния процес, както и такива отнасящи се към 
сигурността и безопасността на обекта; 
 - злонамерени анонимни телефонни сигнали (тероризъм); 
 - извършване на терористични действия, насочени към дискредитиране на 
училището, общинската администрация или службите за сигурност; 
 - действия на групи или лица, склонни към с вандализъм, саботажи и 
вредителства; 
 - нападение над персонала и силите за физическа защита /в т.ч. и въоръжено/; 
 - посегателство спрямо електрозахранването, водоснабдяването и 
комуникационната инфраструктура на територията на обекта; 
 - вредителство, с цел нарушаване на нормалния ритъм на дейността на училището 
и нормалното протичане на учебния процес; 
 - 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, предвид това, че теренът 
позволява лесно подхождане към оградата. 
 Особено внимание е необходимо при осъществяването на пропускателния режим, 
контрол на достъпа в обекта, както и на лицата пребиваващи около основната сграда, на 
територията на обекта, включително двора на училището. Този процес се усложнява в 
началото и в края на учебния ден и през големите междучасия. 
 Посочените особености на охранявания обект го определят като рисков от гледна 
точка на охраната. Като високо рискови се определени случаите на възникване на 
екстремални ситуации, застрашаващи здравето и живота на децата и персонала на 163-
то ОУ „Черноризец Храбър“,.  
 Контролът на достъп на служители и граждани през входа на сградата е 
регламентиран с утвърден Вътрешен правилник за пропускателния режим – неразделна 
част от този План.  
 6. Фактори, влияещи на охраната 
 6.1.Фактори, свързани с местоположението на обекта 
 - намира се в кв. Дружба 2, като в близост се намира офисът и ръководството на 
„Мултифорс А.С.“ЕООД; 
 - сградата е разположена в зоната на отговорност на 08 РУ-СДВР и 08 РС ПБЗН; 
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 - възможност за оказване на помощ в кратки срокове от групите за реагиране на 
„Мултифоорс А.С“ ЕООД  и автопатрулите на 08 РУ-СДВР. 
 6.2.Фактори, свързани с конструкцията на сградата, нейното предназначение 
и функциите на училището: 
 - сложна конфигурация на обекта, затрудняваща визуалното наблюдение на 
неговата територия; 
 - възможност за затваряне и заключване на  входовете на обекта при кризисни 
ситуации и след края на работния ден; 
 - наличие на помещение за охраната; 
 -  наличие на комуникационни средства; 
 - наличие на средства за техническа защита и видеонаблюдение; 
  - наличие на изградена пожароизвестителна  система (ПИС).  
 
 III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОХРАНАТА 
 
 1. Брой постове, брой охранители, режим и сменност на работа 
 1.1. Описание  и разположение на постовете 
 За осъществяване на ежедневната невъоръжена физическа охрана, осигуряване на 
пропускателен режим и видеонаблюдение на сградата, движимото имущество в нея, се 
обособява 1 (един) пост позициониран в помещение в ляво от главния вход на 
училището. 
 Пост №1 - помещението в ляво от главния вход на сградата, между двете входно-
изходни врати. Постът е дневен, двусменен, подвижен, който се осигурява от 2 (двама) 
охранители за времето от 06.00 до21.00 ч., по един охранител на смяна, както следва: първа 
смяна - за времето от 06.00 до 14.00 и втора смяна от 14.00 ч. до 21.00 ч. в работните дни на 
месеца. 
 Така обособения пост, режим на работа и действие във времето, осигуряват в 
обекта – 1 охранител за времето от 06.00 до 21.00 ч.: 
 В извънредни случаи при необходимост по искане на Възложителя фирма 
„Мултифорс А.С.“ ЕООД има готовност след подадена предварителна заявка да осигури 
допълнително охранители. 
 Охраната се осъществява с необходимия брой служители и охранители, като се 
отчита официалното становище на ИА „Главна инспекция по труда“ за минимално 
необходимите щатни бройки за осигуряване на един денонощен пост. 
 В  помещението за охраната се намира монитора, на които е изведено 
изображението от видеокамерите (вътрешни и външни). Тук е и централата на пожаро-
известителната система. 
 1.2. Специфични задължения на охранителите от поста: 
 - осъществява пропускателен режим в сградата на училището  в рамките на 
работното време; 
 - следи за преминаването с електронните, служебни карти от преподавателите, 
служителите и учениците на 163-то ОУ; 
 - при наличие на външни лица(посетители), желаещи да посетят  преподаватели и 
служители  от училището, дежурният охранител уведомява търсения преподавател 
(служител) и след получаване на потвърждение допуска посетителя; 
 - записва в дневника на поста  двете имена на посетителя, при кого отива, времето 
на влизане и излизане; 
 - не допуска влизане в сградата на лица с неадекватно поведение – пияни, 
дрогирани, с явни психични отклонения; 
 - не допуска внасяне в сградата на упойващи вещества, спиртни напитки и други, 
които при употреба биха застрашили живота и здравето на околните; 
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 - не допуска лица разпространяващи литература и артикули с религиозно и 
порнографско съдържание, както и амбулантни търговци, рекламни агенти и др.; 
 - не допуска влизането в сградата на лица с огнестрелно оръжие; 
 - при необходимост от ремонтни дейности се допускат лица по предварително 
предоставен съгласуван и утвърден от Възложителя списък; 
 - не приема за съхранение багажи на посетители, кореспонденция, апаратура и др., 
от външни лица; 
 - извършва проверка на съмнителни багажи на лица, пребиваващи  в сградата; 
 - изнасянето на имущество от сградата става само след писмено разрешение от 
съответния МОЛ и проверка на съдържанието му; 
 - при констатиране на нарушения при внасянето и изнасянето на товари, техника, 
имущество в и от сградата, незабавно уведомява директора на училището; 
 - съхранява и раздава по установения ред ключовете от помещенията в сградата; 
 - след приключване на работното време и напускане на целия персонал на 
училището извършва обход на вътрешността на сградата, като проверява за отворени 
врати и прозорци, неизключени електроуреди; 
 - в края на работния ден заключва порталните врати към училищния двор и 
вратите на сградата; 
 - реагира на сигнали от ПИС, като докладва на ОД на ръководството на 
училището, проверява зоната, от която идва сигнала, локализира причината и при 
необходимост търси съдействие от 08 РС ПБЗН; 
 - следи за техническото състояние на охранителните системи (видеонаблюдение, 
СОТ, контрол на достъпа, ПИС) и при констатиране на неизправност докладва на 
ръководителя на охранителната дейност; 
 - на всеки 10 дни, съгласувано с фирма DSC, в часовете между 11.00 и 14.00 
проверява работата на паник-бутона (тел. 080020700); 
 - адекватна реакция при възникване на кризисни ситуации или нарушения и 
своевременно уведомяване представителя на Възложителя(директора на училището) и  
органите на МВР. 
 1.3. График за работа на охранителите 
 Месечните графици за работа на охранителите са изготвени при спазване на 
нормативните изисквания на Кодекса на труда за продължителност на работното време 
и спазване на изискванията за междудневна и междуседмична почивка (Приложение №3 
към Плана за охрана). 
 1.4. Обходи на периметъра (периодичност, честота, маршрути) 
 Една от основните дейности при обезпечаване на сигурността на обекта е обход 
на охранявания периметър на сградата на 163-то ОУ и прилежащия двор. 
 При обхода и визуалното наблюдение се обръща особено внимание на уязвимите 
места, състоянието на осветлението, целостта на вратите и прозорците и оградите, 
състояние на сервизните помещения, а така също на движимото имущество.  
 Следи  се за състоянието на пожарната безопасност на документацията, която се 
намира в коридорите на сградата.  
 По време на обходите се следи за спазване на вътрешния ред и необичайно 
състояние в обекта и прилежащата територия.  
 - Вътрешен обход (Маршрут №1) – извършва се след напускане персонала на 
училището с цел проверка за отворени врати и прозорци, неизключени електроуреди, 
офис техника, състояние на В и К инсталацията и др.  
 - Външен обход (Маршрут №2) – извършва се след приключване на работното 
време на служителите, преди приключване на втората смяна на охраната(20.50 – 21.00). 
Проверяват се осветени прозорци и незатворени портални врати на двора на училището. 
  При констатирани нарушения своевременно се реагира със собствени сили или с 
помощта на охранители от мобилните оперативни групи на ,,Мултифорс А.С.” ЕООД, 
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сили на „DSC“, както и органите на МВР, оповестени чрез дежурния оперативен център 
на фирмата. 
 3. Данни за технически средства за комуникация: 
 Комуникацията между персонала за физическа защита, оперативния дежурен 
център на „Мултифорс А.С.“ ЕООД, ръководството на 163-то ОУ „Черноризец Храбър“, 
и други компетентни субекти, имащи отношение към сигурността на обекта, се 
осъществява чрез осигурена надеждна връзка – мобилна и стационарна.  
 За осъществяване на надеждна връзка, координация и контрол на дейността по 
обезпечаване на сигурността на обекта, постовете са  оборудвани с: 
 - стационарен телефон; 
 - мобилен телефон; 
            - радиостанция, 
 4. Тактика за действие при различни ситуации 
 4.1. При приемане и сдаванена дежурството 
 Обектът се приема и сдава чрез писмено отразяване в специален дневник, който  
се намира на поста за физическа охрана. 
 При приемане: - 10-15 минути преди започване на дежурството охранителят се 
явява  на поста, запознава се с обстановката и указанията ако има такива. Охранителят – 
първа смяна, обхожда обекта отвън, извършва проверка на уязвимите места и  изключва 
СОТ; - охранителят втора смяна - инструктира се от сдаващия охранител и се подписват 
в специално заведената книга за ежедневен инструктаж. Застъпващия охранител 
съвместно с охранителя от старата смяна извършват обход и оглед на зоните за 
отговорност на поста, като се запознават със състоянието на обекта. До 09.00 ч. 
охранителят от първа смяна докладва на ръководителя на охраната за поемане на 
охраната и състоянието на поста. 
 4.2. При носене на дежурството 
 Охранителите осъществяват пропускателния режим, проверка на пропуските на 
влизащи и излизащи служители, посетители, служебни лица и граждани, охраната и 
защита от външни посегателства на сградата, имуществото, реда, спокойствието и 
сигурността в обекта в съответствие с настоящия план, инструкцията за правата и 
задълженията им и другите ръководни документи. Следят за състоянието на 
монтираните технически средства за контрол на достъпа. При възникване на проблем 
реагират незабавно. 
 Охранителите пропускат персонала на училището в съответствие с правилата и 
уточнените входове.  
 При подаване на сигнали и реакция на изграденото видеонаблюдение, и СОТ 
охранителите вземат мерки за задържане на нарушителите и предаването им на 08 РУ-
СДВР. 
 По време на дежурството охранителите оказват съдействие на ръководството и 
служителите от 163-то ОУ. 
 Тактика за действие при извънредни ситуации: 
 а)при нарушаване на обществения ред и спокойствието в 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 
ръководителя на охраната, а той ръководството на фирмата, полицейските органи. В 
случая охраната се осъществява с повишена бдителност ( както при нападение над 
обект). Води се наблюдение за поведението на съмнителни лица. Дежурният на фирмата 
изпраща мобилна група с допълнителен личен състав за усилване на охраната. 
Мобилната група ползва автомобили маркирани с отличителните знаци на фирмата. 
 б)при опит за престъпно посегателство - Охранителите реагират незабавно на 
сигнал от видеонаблюдението или от служители от училището. Задържат 
нарушителя/ите до изясняване на случая. Осигуряват независими свидетели на 
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инцидента. Стремят се да съберат максимална информация за инцидента, евентуални 
съучастници и др. Уведомяват ръководителя на охраната, директора (зам. директора) на 
училището, 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 разкриване на разбита врата, прозорци (осъществена кражба)  
Охранителите проверяват и се уверяват, че нарушителят не е в охранявания обект. 
Поставя охрана в района на кражбата(може временно и служител на училището). Не се 
пипат и разместват предмети, техника, имущества, врати, прозорци  и не се влиза и 
стъпва по местата, където би могло да има оставени следи. При такива случай в 
помещението може да се влезе само ако е необходимо оказването на помощ или 
задържане на нарушителя. Охранителите докладват незабавно на директора на 
училището, който уведомява полицията. Връщат се на мястото на произшествието и 
започват щателна проверка и оглед на всички съседни помещения за разкриване на други 
опити или осъществено друго взломно проникване. 
 При задържане на крадец ( нарушител ), същият се предава на органите от МВР, 
след подписване на 2 екземпляра на Протокол за предаване на задържано лице. Единият 
екземпляр от протокола се предава на ръководителя на охраната, а другият остава в 
органите на МВР. 
 г)при въоръжено (невъоръжено) нападение - Основен принцип в поведението 
на охранителите е незабавно да уведомят ръководителя на охраната, а той ръководството 
на фирмата, на телефон 112 или на 08РУ-СДВР. Охранителят не предприема действия, 
които могат да предизвикат агресивна реакция и поведение от страна на нападателите, 
излагащи на опасност живота и здравето на служителите и посетителите в обекта. 
Стреми се да предотврати несъзнателни или умишлени реакции на персонала на 
училището и посетителите, провокиращи нападателите към агресивни действия. По 
време на нападението охранителят се стреми да събере максимум информация за 
външния вид, 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. 
 4.3. Проверка на документи за самоличност на съмнителни лица по време на 
осъществявания пропускателен режим. 
 Охранителите осъществяват пропускателен режим, проверка на влизащи и 
излизащи лица и служители, като не допускат влизане в обекта на лица употребили 
алкохол, клошари, лица извършващи разносна търговия и др. Лицата влезли в обекта и 
имащи съмнително поведение се проверяват. Пропускането в обекта в зависимост от 
особеността се осъществява срещу служебна карта, временен пропуск или списък на 
лицата, имащи право на достъп след представяне на документ за самоличност. 
 Стриктно се спазват изискванията на Правилника за пропускателния режим, 
утвърден от Възложителя. 
 При проверка на служебните пропуски и документите за самоличност на външни 
лица, охранителите застават на безопасно разстояние, като обръщат внимание по време 
на проверката на: 
 - съответствие на снимката и лицето представило документа; 
 - съответствие на данните; 
 - има ли защитни елементи; 
 - срок на валидност. 
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 При констатиране на несъответствие в информацията незабавно се уведомява 
ръководителя на охраната, изземва се документа и се задържа лицето, като се действа 
правомерно без нарушаване правата и достойнството на гражданите. Уведомява се 
ръководството на училището и 08 РУ-СДВР. Задържаното лице се предава на органите 
на МВР с протокол за изясняване начина на снабдяване с фалшиви документи и целта на 
влизане в обекта. 
 4.4. Проверка на багажи, товари и МПС и съпроводителните документи на 
влизащи и излизащи в (от) 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. 
 - Тактика на действие при проверка на багажи  
 При съмнително поведение на влизащите в обекта лица охранителят проверява 
лицето и носения от него багаж. Застава се на безопасно разстояние, изисква се лицето 
само да отвори багажа, да покаже носеното съдържание и да представи необходимите 
износни документи в случаите, когато напускат обекта и изнасят материални средства. 
При необходимост лицата се проверяват с металодетектор. 
 При проверката се наблюдават реакциите и поведението на лицето, като охраната 
действат съгласно обстановката.  
 - Проверка на МПС 
 Проверката на автомобили се извършва при загасен двигател. Охранителите 
записват номера на автомобила, марката, часа на влизане и причината в специална 
тетрадка-дневник. Извършват оглед на външния вид на автомобила за констатиране на 
повреди или липси. При наличие на такива уведомяват водача и записват в тетрадката-
дневник констатираните проблеми. 
 След извършената проверка охранителите допускат влизането на автомобила в 
двора или мястото за товаро-разтоварни дейности. 
 Проверката на МПС при напускане се извършва винаги при затворени врати на 
вход/изход и при загасен двигател. 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). Екземпляр от износния документ се иззема и съхранява от охранителите. При 
констатиране на нарушения охранителите незабавно уведомяват представителя на 
възложителя, отговарящ за охраната, а в извън работно време – ръководителя на 
охраната. 
 - 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. 
 При задържането се вземат мерки за недопускане 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 ОД на 08 РУ- 
СДВР в зависимост от обстановката може да се приведе в действие плана за оказване 
съдействие или да се изпрати само мобилна група. 
 Задържаното лице се предава на полицейските органи с протокол в два 
екземпляра, съгласно чл. 32, ал. 3 от ЗЧОД. Протоколът съдържа: 
 - собствено, бащино и фамилно име на съставителя и неговата длъжност; 
 - дата на съставяне на протокола; 
 - дата и място на задържането; 
 - описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето; 



10 
 

 - собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или 
настоящ адрес; 
 - обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива; 
 - собствено, бащино и фамилно име на свидетелите, ЕГН, постоянен или настоящ 
адрес и техните писмени показания. 
 Протоколът се подписва от съставителя и се предава на полицейските органи. 
 По преценка на полицейските органи или по искане на задържаното лице се 
извършва медицински преглед. 
 Охранителите попълват ежедневно дневник за сдаване и приемане на 
дежурството и водят книги: за отразяване на извършените проверки от органите на МВР; 
за регистриране на влизащи и излизащи външни лица в и от обекта и др. по искане на 
възложителя. 
 Поддържат постоянна свръзка с началника на охраната, ОДЦ на 
„МултифорсА.С.“ЕООД и с оторизираното лице на възложителя. Имат готовност за 
действия в екстремални ситуации. В определеното време охранителите докладват на 
началника на охраната за обстановката в района на поста. 
 5. Общи указания за тактиката на действие при възникване на кризисни 
ситуации  
 Тактиката на действие при усложнена обстановка се регламентира в Плана за 
действие при възникване на кризисни ситуации. 
 6. Материално-техническо осигуряване и оборудване на охранителния 
състав и охранителната дейност (Съгласно чл.34, ал.1 от ЗЧОД): 
  - Лятна и зимна униформа за охранителите. 
          Охранителите на обекта разполагат и при нужда ползват помощни средства 
съгласно ЗЧОД и спомагателни средства за самозащита и принуда, на всеки пост:   

 Гумена палка (за предотвратяване на нападение и самозащита) – 1 бр.; 
 Белезници (за ограничаване на придвижването на правонарушител и 

възможностите за интервенция) – 1 бр.;  
 ел. фенерче (за оглед на охранявания периметър в тъмната част на 

денонощието) – 1 бр.;  
 Общо за обекта:   
          - палка – 1 бр.; 
          - белезници – 1 чифта;  
          - ел. прожектор –1 бр; 
          - инспекционно огледало – 1 бр. 
            Средства за комуникация: 
           - радиостанция – 1 бр. 
           -  паник – бутон – 1 бр.; 
 - мобилен телефон – 1 бр.; 
 
 V. ВЗАИМОДЙСТВИЕ НА ОХРАНАТА С ОРГАНИТЕ НА МВР И 
КОМУНИКАЦИООНА СИСТЕМА 
 1. 163-то ОУ „Черноризец Храбър“, е разположено на територията на 08 РУ-
СДВР. 
 За съгласуване действията по цели, време и задачи между охраната на обекта, 
Ръководителя на охранителната дейност, ОДЦ на „МултифорсА.С.“ ЕООД, 
ръководството на 163-то ОУ, а така също с дежурния на 08 РУ – СДВР и 08 РС ПБЗН 
при възникване на кризисни ситуации, охранителя е длъжен да извършва действия в 
следната последователност: 
 - Дежурният охранител информира незабавно за възникналата  ситуация по 
мобилна  телефонна връзка ръководителя на охраната,  дежурния в ОДЦ, директора на 
училището. 



11 
 

 -Дежурния в ОДЦ по най – бързият начин  информира Управителя на фирмата и 
ръководителя на охранителната дейност, като ги запознава с обстановката и изчаква 
получаване на указания от тях. При необходимост от допълнително усилване на 
охраната, уведомява Ръководителя на охранителната дейност и началника на охраната.  
 -Задачите на допълнително пристигналите охранителни сили се възлагат от 
Ръководителя на охранителната дейност, а при негово отсъствие от началника на 
охраната съгласувано с упълномощено лице на Възложителя. Решението за снемане на 
усилената охрана и преминаване към нормален режим на охрана се взема от 
ръководителя на охранителната дейност съгласувано с упълномощено лице на 
Възложителя. 
 -При възникнала тежка ситуация, налагаща мащабно усилване на охраната 
Ръководителя на охранителната дейност  може да извика и охранители от близки 
(съседни) обекти . 
 -След оценка на ситуацията Ръководителя на охранителната дейност информира 
Управителя на фирмата, Представителя на Възложителя и органите на МВР за 
обстановката в обекта. 
 
 2. Комуникациите между постовете и ръководния състав се организират 
както следва: 
 - Охранителя на поста с отговарящия за обекта ръководител на охранителна 
дейност: - денонощно на  моб. телефон – 0895/546-545 Николай Николов; Милен 
Николаев – 0884/603 830.    
 - С ръководителя на ОДЦ : - денонощно на моб. телефон 0886 729 886 – Радослав 
Христов; 
  
 
 
                                                       РЪКОВОДИТЕЛ 

 „ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ“:   
 
  .………………….. (Н. НИКОЛОВ) 
 

 
 
 
      

 


