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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.Този план регламентира правата, задълженията и действията на охранителния състав 

от „Мултифорс А.С.” ЕООД за недопускане, предотвратяване, пресичане, разкриване и 
усилване на физическата охрана със сили за реагиране при заплаха от бомбени атентати, 
терористични атакии др., в охраняваните обекти СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“.  

2. Под терористична дейност обикновено се разбира доста широк кръг действия за 
постигане на терористични цели.  

3.Под понятието „терористичен акт” се разбира заплаха за или извършване на:  
-Взривяване на сгради, трафопостове, съоръжения, инсталации, товари и др. в 

охраняваните територии в обекти на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“.  
 -Действия за вземане на длъжностни лица или други като заложници с цел постигане на 

предявени искания. 
 -  Отвличане на длъжностни лица и служители, посетители и др.  
 - Умишлени палежи и предизвикване на крупни аварии в охраняваните обекти.  
- Посегателства върху транспортни средства с цел транспортна авария, които са 

паркирани  до охраняваните обекти  за които деяния се предполага умисъл. 
4.Изискванията на Възложителя и на органите на МВР към охраняваните обекти са 

свързани с предотвратяване и пресичане на възможни терористични действия и са 
задължителни за охранителния състав и ръководството му .  

5.При получаване на данни за евентуални терористични действия, охранителите са 
задължени незабавно да информират компетентните органи в съответствие с изискванията на 
Закона за частната охранителна дейност.  

6. Провеждат се конкретни мероприятия и мерки за недопускане извършването на 
терористични актове и задължително са съобразени с особеностите на всики охраняван обект и 
оперативната обстановка в него.  

  
II.ЦЕЛ  
Чрез допълнителни сили и средства да се постигне най-ефективно и бързо оказване на 

съдействие на охранителите в обеките и усилване на физическата охрана за недопускане на 
посегателства върху сградите, съоръженията и движимото имуществото на възложителя 
вследствие на проникване, нападения, заплаха от бомбени атентати, терористични атаки, 
природни бедствия и др. 

 
III.ОБЕКТ ЗА УСИЛВАНЕ 
 ДГ №108 „Детско царство“ филиал , ж.к. „Дружба“ ул. „5019“   
 
IV. СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА УСИЛВАНЕ И ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ 
1.  Оперативен дежурен център (ОДЦ). 
Центърът е оборудван със съвременна и високоефективна техника. В него работят 

опитни и квалифицирани служители. Това позволява бързо, точно и качествено реализиране на 
функциите му. Основните задачи на ОДЦ се групират в две основни направления – събиране и 
обработка на информация и реагиране в извънредни ситуации, при нужда, по подходящ за 
конкретната ситуация начин. Обстановката от всички охранявани от фирмата обект на 
територията на страната се събира и анализира през два часа, като основните данни се 
отразяват в специални дневници. Центърът осигурява също така архивиране, статистика и 
контрол на постъпващата информация за статуса на обекта. 

При получаване на сигнал за отклонение от нормалната обстановка в който и да е 
охраняван обект, дежурните в ОДЦ съобразно спецификите на съответния случай, ръководят 
действията на служители и звена и координират взаимодействието им с оправомощени 
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представители на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“ и/или с компетентните органи и 
лица – поделения на МВР,  служби за пожарна и аварийна безопасност, звена за реагиране при 
бедствия и аварии, екипи за спешна медицинска помощ и т.н. Всички действия на 
сътрудниците на фирмата такива ситуации са подчинени на решенията и указанията, дадени им 
от центъра. Същевременно, ако е необходимо, ОДЦ има възможност да окаже пряка помощ и 
съдействие на съответния обект. За целта на пряко подчинение само на центъра са 
предоставени патрулни коли и групи за бързи действия в състав по двама охранители, 
дислоцирани на различни места. Освен тях при необходимост центърът ползва и останалите 
групи и автопатрули, обхождащи определените им зони. 

Ръководството и контролът на дейността на ОДЦ през денонощието се осъществяват от 
Ръководител направление „Охрана“. 

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 на 
всеки охраняван обект на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“. 

2. Мобилните оперативни групи (Автопатрули) 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 от двама 
оперативни дежурни охранители. Дежурството на екипите се осъществява по график - 12 
часа. По време на дежурството екипът осъществява проверки в охраняваните обект, 
движейки се по маршрут, който предварително се утвърждава за всяко дежурство.  

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 с 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. 

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. 

„Мултифорс А.С.“ ЕООД разполага с необходимия брои автомобили, които са добре 
оборудвани и са в постоянна (денонощна) готовност за придвижване до всеки един от обектите 
на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“.  Охранителите от автопатрулите са подходящо 
екипирани и снабдени с помощни технически средства. 

3.Охранителен състав от обекти, охранявани от „МултифорсА.С.ЕООД, находящи се в 
близост до охранявания обект 

4. Дежурен охранителен състав от централния офис на „Мултифорс А.С.“ ЕООД. 
5. Свободният от дежурство охранителен състав от обекта. 
 
V. ДЕЙНОСТИ ПО УСИЛВАНЕ И РЕАКЦИЯ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ 
1. Разпределение на ресурсите, време и задачи при дейности за усилване със сили за 

реакция и съдействие 
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Физическа охрана на обекта  Оперативен дежурен 

център Мобилни групи Охрана на 
съседните обекти 

След получаване на сигнал за 
непосредствено нападение, 
заплаха от бомбена атака или 
терористични действия 
охранителя събира максимално 
пълна и конкретна информация, 
след което: 
- незабавно по телефона уведомява 
ОД на 08 РУ-СДВР, служител от 
РАЙОН „ИСКЪР“ за получената 
информация; 
- усилва се охраната на обекта 
съгласно плана с наличния състав 
и МГ и АП; 
- при откриване на съмнителни 
лица същите се проверяват или 
задържат и предават на МВР; 
- извършва се оглед на районите за 
разкриване на заложени ВУ; 
- оказва се съдействие на 
специализираните органи и МГ, 
като се информират за 
обстановката и се изпълняват 
указанията им; 
- при откриване на нарушителя 
извършва задържане. При 
необходимост иска помощ от МГ 
за задържането на 
нарушителя/ите; 
- при не откриване на нарушителя 
започва претърсване на района за 
разкриването му; 
- извършва оглед на всички врати 
и прозорци на сгради и помещения 
за откриване на признаци за 
разбиване и проникване; 
- при всички свои действия 
охранителят поддържа връзка с 
ОДЦ и МГ по мобилната връзка 
или радиостанцията; 
- при задържане на нарушител 
изготвя протокол за предаване на 
задържаното лице на органите на 
МВР; 
- при пристигане на 
специализиран екип от 
компетентните органи в обекта, 
екипът на МГ изпълнява 
получените указания. 

- След получаване на 
сигнал от дежурния 
охранител от обекта за 
настъпилото събитие, 
оценява обстановката и 
незабавно уведомява 
съответната МГ за 
оказване помощ и 
усилване на охраната 
или блокиране на 
съответната зона на 
обекта; 
-ОДЦ информира  08 
РУ- СДВР на  
установените телефони 
за свръзка; 
- в зависимост от 
характера на събитието 
уведомява по телефона 
охранителите от всички 
постове на обекта за 
оказване на съдействия 
и усилване на охраната, 
като поставя конкретни 
задачи за изпълнение; 
- непрекъснато следи за 
обстановката в обекта и 
при необходимост 
координира действията 
на охранителите и МГ; 
- уведомява 
отговорните за обекта 
експерти относно 
нарушението и 
предприетите мерки; 
- уведомява РАЙОН 
„ИСКЪР“   за 
настъпилото събитие и 
резултатите от 
предприетите мерки. 

- При получаване на 
сигнал от ОДЦ  
съответната група 
незабавно по най-
краткия маршрут се 
изнася в района на 
обекта за оказване 
помощ и блокиране на 
засегнатата зона; 
- по указание на ОДЦ, 
при необходимост, взима 
допълнително 
охранителен състав  от 
обекта посочени за 
съдействие; 
-  запознава се с 
обстановката; 
- заема позиция в 
уязвимите участъци в 
района или усилване на 
постовете;  
- един от охранителите 
блокира изхода на 
обекта, другият 
охранител, съвместно с 
охранителя на обекта, 
претърсват района и при 
откриване на нарушител 
или го задържат, а при 
ВУ наблюдават и 
отцепват района; 
- охранителите водят 
наблюдение за 
разкриване на 
нарушител, стремящ се 
да напусне обекта през 
оградните съоръжения; 
- поддържат радиовръзка 
с ОДЦ; 
- за всяко свое действие 
(заемане на позицията, 
започване на 
наблюдението, 
претърсване, 
преследване, задържане, 
промяна на 
обстановката), докладва 
по средствата за свръзка 
на ОДЦ. 
 

- след получаване 
на сигнал от ОДЦ 
за нарушение в 
района на обекта, 
охранителите по 
график със средства 
за защита и 
принуда и по 
указание на ОДЦ  
до обекта се 
придвижват с 
автомобила на МГ 
или със собствени 
автомобили; 
- с пристигането си 
на обекта 
изпълняват 
указанията на 
старшия на МГ като 
усилват охраната и 
отцепват района, 
водят наблюдение;  
- с приключване на 
мероприятията по 
указание на ОДЦ се 
връщат в основния 
си обект. 
 

        
        РЪКОВОДИТЕЛ 
        ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ: 

(Н.НИКОЛОВ) 


