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СЪГЛАСУВАЛ:     УТВЪРЖДАВАМ: 
НАЧАЛНИК НА     УПРАВИТЕЛ НА 
08 РУ - СДВР:     „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД: 

 
(В. СИМЕОНОВ)         (М. ПЕЕВА) 
 
 

 
 

ПЛАН 
 

ЗА ОПЕРАТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 08 РУ – СДВР 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛНИТЕ ЗАДАЧИ НА 
ОБЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ИСКЪР“: 

 
          108 СУ „Никола Беловеждов“, 
        ж.к. „Дружба - 1“, ул. „5038“№ 15 
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І. ЦЕЛИ: 
1. Осигуряване на добър общ ред и сигурност в учебните и детски заведения на 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА (СО) в район "Искър". 
2. Съгласуваност действията на ръководството и охранителите от "Мултифорс А.С." 

ЕООД  с органите на 08 РУ - СДВР. 
3.  Определяне тактическите действия при оказване на съдействие  на охраната на 

обектите при усложняване на обстановката. 
 
П.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 
1. Реализация на приоритетите и целите, залегнали в стратегията за противодействие на 

престыnюСIТа и утвърдената програма за провеждане шmциативи по превеIЩИЯ. Активно 
взаимодействие между 08 РУ - СДВР и охранигелна фирма "Мултифорс А.С." ЕООД в 
охраната на обекти - учебниге и детски заведения на СТОЛИЧНА ОБЩИНА (СО) в район 
"Искър". 

2. Взаимодействието между "Мултифорс А.С."ЕООД и органите на МВР се организира 
в съответствие със съществуващото Законодателство - ЗЧОД, нормативните документи на 
МВР и ЗМВР. 

3. Недопускане извършването на терористични актове и други престъпления с висока 
степен на обществена опасност на територията на охраняваните обекти. 

4.Активна превенция и профилактика за недопускане извършването 
противообществени прояви и престъпни посегателства срещу и от малолетни и непълнолетни 
лица, разпространението и употребата на наркотици и упойващи вещества , хулигански прояви 
и други в района на охраняваните обекти. 

5. Взаимодействието се организира въз основа на оценката на важността на обекта по 
време, място и задачи на принципа на осъществяване на превантивна дейност и провеждане 
на целенасочени мероприятия. 

6. Създаване на организация за взаимно и своевременно подаване на информация 
между ОДЧ на 08 РУ - СДВР и ДЦ ОДЦ (оперативен дежурен център) "Мултифорс А.С." 
ЕООД при възникване на инциденти, нарушения на обществения ред в прилежащата 
територия на охраняваните обекти. 

 
ПI. ОРГАНИЗJ\ЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ. 
1. Провеждане на периодични работни срещи между ръководството 08 РУ СДВР, 

ръководители охранителна дейност от "Мултифорс А.С." ЕООД. С оглед набелязване и 
предприемане при необходи;мост допълнителни мерки за охрана на обектите. 

Срок: Всяко тримесечие. 
Отr. : Ръководител охранителна дейност 
2. Провеждане на съвместни практически занятия за повишаване на теоретическата и 

практическата подготовка на служителите на "Мултифорс А.С." ЕООД. 
Срок: Всяко тримесечие. 
Отr. : Ръководител охранителна дейност 
3. С цел постигане на ефективни резултати при охраната на обекта, да се осъществява 

съвместен контрол по изпълнение на мерките за взаимодействие между 08 РУ -СДВР и 
"Мултифорс А.С." ЕООД. 

Срок: постоянен 
Отг. : Ръководител охранителна дейност 
 
ІV. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 08 РУ-СДВР И 

"МУЛТИФОРС А.С." ЕООД 
А. Осируряване физическата защита, охраната и пропускателния режим в 

училищата и детските заведения. 
1. Извършване на охранително обследване на учебните и детски заведения с цел 

отстраняване предпоставки за извършване на престышения и нерегламеmирани прониквания 
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в тях. 
Срок: постоянен 
Отг. :Ръководител охранителна дейност 
2. Организиране охраната на обекта съгласно ЗЧОД и осъществяване на контрол върху 

пропускателния режим, съгласно изискванията на договора и “Правилник за вътрешния ред и 
пропускателния режим" на Възложителя. 

Срок: постоянен 
Отг.:Ръководител охранителна дейност 
3. Във връзка с безопасностга на движението в пиковите часове и провеждане на масови 

мероприятия в прилежащата територия на учебните заведения , да се планира активно и 
засилено присъствие от служители при ПК, ООР, ПИ, Мл. ПИ, като се търси съдействието, в 
рамките на правомощията им от служителите на "Мултифорс А.С." ЕООД. 

Срок: постоянен 
Отг.: Началници 08 РУ –СДВР 

Ръководител охранителна дейност 
4. Предотвратяване на опити за терористични актове и престъпни посегателства върху 

обектите. Организиране на връзката с ОД на 08 РУ - СДВР с ръководството на охраната на 
обекта за изпълнение разпорежданията от ОД. Планиране и прошраване на практическо 
занятие на тема ,,Действия при сигнал за взривно устройство". 

Срок: постоянен 
Отг.: Началници 08 РУ –СДВР 

Ръководител охранителна дейност 
5. Незабавно предоставяне на информация на органите на оgмо РУ - СДВР за 

криминални прояви в непосредственото обкръжение и в охраняваните обекrn. 
Срок: постоянен 
Отг. :Ръководител охранителна дейност   
 
Б. Ограничаване и противодействие срещу престъпността 
1. Във връзка със зачестилите посегателства върху половата неприкосновеност спрямо 

малоле'ПIИ и непълноле'ПIИ лица, разпространението и употребата на наркотични и 
упойващи вещества, хулигански прояви и др. да се набележат мерки и акrnвизират 
превантивните мероприятия, включващи срещи с ръководствата на училищата, явен и 
негласен контрол спрямо лицата склонни да извършват цитираните по-горе престъпления. 

Срок: постоянен 
Отг.: Началници 08 РУ –СДВР 

Ръководител охранителна дейност 
2. Взаимодействие при провеждане на специализирани полицейски операции и 

мероприятия в районите охранявани от "Мултифорс А.С." ЕООД. 
Срок: постоянен 
Отг.: Началници 08 РУ –СДВР 

Ръководител охранителна дейност 
3. Установяване на проблеми , чието разрешаване не е от компетенцията на полицията 

и служителите на "Мултифорс А.С." ЕООД и поставянето на същите пред мастните комисии 
за обществен ред и сигурност, за обсъждане и решаване, 

Срок: постоянен 
Отг. :Ръководител охранителна дейност 
4. Провеждане на работни срещи с училищните настоятелства, съвместно с ПИ, Мл. 

ПИ, ИДПС и "Мултифорс А.С." ЕООД и планиране на съвместни мероприятия за превенция 
и профилактика, с цел недопускане извършванего на противообществени прояви и престъпни 
посегателства срещу и от малолетни и непълнолетни лица. 

Срок: постоянен 
Отг.: Началници 08 РУ –СДВР 

Ръководител охранителна дейност 
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V. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ТЕОРЕТИЧЕСКА И ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА 
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ „МУЛТИФОРС А.С." ЕООД, СЪОБРАЗНО МЕРКИТЕ ЗА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ НА 08 РУ - СДВР 

1. Участие в провеждане на съвместни учебни семинари най-малко веднъж годишно, с 
цел повишаване професионалната подготовка на служителите охранителна фирма "Мушифорс 
А.С." ЕООД. 

Срок: постоянен 
Отг.: Началници 08 РУ –СДВР 

Ръководител охранителна дейност 
 
Настоящият план се изготви в 2 (два) еднообразни екземпляра, както следва: един 

екземпляр за 08 РУ - СДВР и един екземпляр за „Мултифорс А.С." ЕООД. 
 
 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДИРЕКТОР 
НА „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД: 

 
(Д.Крумова) 


