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I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящата инструкция урежда правата и задълженията на лицата, наричани 

„ОХРАНИТЕЛИ”, осъществяващи охранителни функции на обект 4 ОУ „Професор Джон 
Атанасов“, находящо се в гр. София, ж.к. Дружба-1, ул. „Тирана“ № 12, наричан „ОБЕКТ”. 
Охранителните дейности включват осигуряване невъоръжена физическа охрана, охрана чрез  
строг пропускателен режим, охрана с технически средства в извънработно време и в празнични 
и почивни дни и 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. Обектът се охранява въз основа на сключен договор между „Мултифорс А.С.“ ЕООД, 
наричано „ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА”, и Столична община – Район „Искър“, наричано 
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”. 

3. Обекта е разположено в четириетажна сграда с прилежащ район  
4. Дейността по обезпечаване на сигурността на 4 ОУ 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 06.00 до22.00 ч. , по 

един охранител на смяна за времето от 06.00 до 14.00 и втора смяма от 14.00 ч. до 22.00 ч.) в 
работните дни на месеца; 

Общ брой – 2.16 охранителни щатни бройки. 
СОТ – в работни дни от 22.00 ч. до 06.00 ч., а в почивни и празнични дни – 24 часа. 
 
ІI. ОБЩИ ПРАВИЛА – Съгласно утвърден от Директора Правилник за вътрешния ред 

в обекта: 
1.Правилата в настоящата Инструкция регламентират общите изисквания и реда, за 

пропускане и престояване на служители, учащи, граждани, моторни превозни средства (МПС), 
внасянето на обемисти багажи / товари, както и изнасянето на материални средства в / и от 
сградата/ района на обекта. 

2.Правилата са задължителни за всички служители, учащи и граждани, работещи и 
посещаващи сградата и района на обекта.  

3.Контролът по спазването на пропускателния режим се осъществява от охранителна 
фирма по договор. 

4.Посещения на служители, учащи и граждани до Директора и администрацията на обекта 
са разрешени в работно за обекта време. 

   
IІI. РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА СЛУЖИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ И 

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 
1.Учащите се в обекта се пропускат в сградата и района след проверка от дежурен учител 

или портиера на ученическите им карти или бележници. 
2. Гражданите, посещаващи Директора и останалите длъжностни лица по различни 

поводи се пропускат след разрешение на лицето, което ще бъде посетено и след представяна на 
документ за самоличност – лична карта, или шофьорска книжка. В специален „Дневник за 
посещенията” портиера записва след сверяване с документ за самоличност ) лична карта или 
шофьорска книжка) трите имена на лицето, дата и година на раждане,  часа на влизане и при 
кого отива. 

3. При отказ на лицето да представи документ за самоличност, същото не се допуска в 
сградата на обекта. При необходимост охранителят търси съдействие на телефон 112.  

4.Педагогическия персонал в обекта се посещава извън графика на възложената 
преподавателска заетост с изключение на контролните органи, удостоверили това по 
предвидения от закона ред. 

5.Администрацията на обекта се посещава от граждани в рамките на законоустановеното 
им работно време. 
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6. Директорът се посещава от граждани в рамките на приемното му време. 
7. В сградата не се допускат лица, непредставили документ за самоличност на портиера. 
8. На посещаващите лица се забранява отклоняване и посещаване на други служебни 

лица, кабинети и помещения, извън заявените такива. След посещението, лицата следва 
незабавно да напуснат сградата. 

9.Не се допуска по време на учебното време родителите да влизат в обекта. Те изчакват 
завършването на учебния час / самоподготовка на ПИГ в двора, а при лоши метеорологични 
условия в фоайето на първия етаж като спазват добрия тон на поведение и не пречат на персонала 
да изпълнява задълженията си. 

10.Не се разрешава влизането в сградата на лица, които: 
10.1. са въоръжени и / или внасят оръжие и взривни материали; 
10.2. са с неадекватно поведение – пияни, дрогирани и с явни психични отклонения; 
10.3. внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба биха 

застрашили живота и здравето на околните; 
10.4. разпространяват (продават)  рекламират литература и артикули с религиозно и 

порнографско съдържание; 
 10.5. проявяват педофилски и вандалски характер; 
10.6. водят и разхождат кучета и други животни; 
10.7. Носят със себе си обемисти багажи, кашони, денкове и др. подобни; 
11. За ремонтни дейности и дейности на други институции, провеждащи се на 

територията на обекта се пропускат лица, по списък утвърден от ръководството на обекта. 
12. За участие на родителски срещи се допускат лица / родители, настойници, близки и 

др./ по списък. 
13. Не се разрешава оставянето на багаж ( чанти, куфари, торби, кашони, пакети, кутии и 

др.), кореспонденция,    апаратура – и др. от външни лица за съхранение при портиера и/или в 
стаята на портиера. 

14. Влизането в района на обекта на външни МПС става само с писмено разрешение от 
ръководството на обекта или със служебен пропуск, издаден от директора на обекта или с 
личното присъствие на директор, помощник-директор и/или домакин. 

15. При влизане и излизане в / от района на обекта задължително се проверяват 
документите на водачите на МПС и съответствието на превозните товари с данните за тях в 
съпроводителните документи. 

16. Не се разрешава преминаването и паркирането на превозни средства върху тревните 
площи. 

17. Абсолютно е забранено разхождането на кучета в района на обекта. 
  
ІV. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА БАГАЖИ, ТОВАРИ, ТЕХНИКА, 

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА: 
1.Внасянето в сградата на обекта и района на багажи, товари, техника, технически 

средства и имущества за служебни нужди става след разрешение от ръководството на обекта. 
2.Изнасянето на багажи, товари, техника, технически средства и имущества  и др. от 

сградата и района на обекта става само след разрешение от ръководството и проверка на 
съдържанието на същите. 

3.При констатиране на нарушения при внасяне и изнасяне на багажи, товари, техника, 
технически средства и имущества и др. в/от сградата и района на обекта се докладва на 
Директора, а при необходимост се обажда по мобилния телефон на номер 112 и изисква 
съдействие. 

 
V. РЕГЛАМЕНТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 
1.Регламентиране 
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Персоналът за физическа защита осъществява охранителната дейност в определени 
граници за изпълнение на конкретни задачи, които се определят от характеристиката на обекта 
и осъществяваната от него дейност. За поста се разработва указание за изпълнение на дейността 
по охрана на обособения участък от обекта, което се утвърждава след съгласуване с 
оправомощени длъжностни лица от обекта. В указанията се посочват: 

- граници на охраняваната територия; 
-  особености на охраняваната територия (значими характеристики); 
- критични точки и уязвими участъци; 
-  ред за изпълнение на охранителната дейност; 
- специфични задължения на персонала за физическа защита; 
- ред за служебно взаимодействие; 
-  комуникационна схема. 
Указанието се актуализира ежегодно след анализ и оценка на състоянието на сигурността 

на обекта, отчитайки регистрираните правонарушения и инциденти в него, както и при промяна 
на регламентите, касаещи вътрешния ред. Актуализация на указанието се извършва и при 
създала се неотложна необходимост, в следствие на драстична промяна на средата за сигурност. 

2.Инструктаж 
Непосредствено преди изпълнение на охранителната дейност на обособения пост на 

персонала за физическа защита се провежда инструктаж от ръководителя на охраната 
Инструктажи се провеждат ежедневно (за всяка смяна) и периодично. 
В рамките на инструктажа инструктиращият: 
- проверява наличността на персонала за физическа защита, състоянието на 

униформеното му облекло, оръжие, оборудване и помощни средства, като се информира за 
здравословното му състояние и готовността му за работа; 

- информира за извършени нарушения и инциденти през изтеклата смяна, както и 
други данни и разпореждания, имащи отношение към състоянието на средата за сигурност; 

- възлага конкретни задачи, обръщайки особено внимание на мерките за лична 
безопасност; 

Персоналът за физическа защита се инструктира от обектовия отговорник, след което се 
подписва в книга за инструктаж. 

3.Изпълнение на охранителната дейност 
3.1. Основни функционални права задължения на охранителите:  
Охранителят има право: 
1.Да извършва проверка на документите за самоличност на външни лица влезли в обекта 

при констатиране на нерегламентирани от тях действия и на служебните пропуски на  служители 
и работещите в обекта и на МПС (служебни и на служители) при влизане в обекта. 

2.Да извършва проверка на личния багаж,  на лица будещи съмнение при влизане и 
излизане от обекта . 

3.Да използва физическа сила и помощни средства – белезници, каучукови и пластмасови 
палки, когато е невъзможно да изпълнява служебните си задължения по друг начин, като се 
съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на нарушителя.  

4.Физическа сила и помощни средства могат да бъдат използвани след задължително 
предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение. 

5.Да употребява помощни средства и средства за принуда само по предназначение в 
случаите на неизбежна отбрана и крайна необходимост по смисъла на членове 12, 12а и 13 от 
Наказателния кодекс. 

6.Да установява самоличността на нарушителите на режима за охрана. 
7.Да задържа и предава на съответните полицейски органи лица в района на охранявания 

обект, извършили престъпления или с действията си създали опасност за живота и здравето на 
намиращите се в района на охранявания обект лица или увредили охраняваното имущество, 
както и вещи и предмети – обект на посегателство, открити у нарушителите. 
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8. Да изисква от служителите и посетителите в обекта да спазват изискванията на 
Инструкцията за реда и пропускателния режим. 

9.Да иска съдействие и помощ от служители на  Възложителя при осъществяване на 
функциите си. 

10.Да носи поверените му  помощни средства само на територията на охранявания обект 
по време на осъществяване на функционалните си задължения. 

11. Да оказва съдействие на служителите от обекта при необходимост. 
 
Функционални задължения на охранителния състав при нормални обстоятелства: 
- осъществява контрол – пропускателен режим на служители и деца от обекта, както 

и на външни лица на основание Инструкция за пропускателния режим и Заповед за вътрешния 
ред; 

- осъществява визуален контрол и наблюдение на територията на обекта, с цел 
недопускане на нерегламентирано проникване в охранявания обект; 

- контролира и отразява всяко внасяне и изнасяне на стоково материални ценности; 
- следи за умишлено оставени пакети и съмнителни багажи в и близо до обекта; 
- при възникване на екстремална ситуация и/или нарушение , своевременно 

уведомява органите на МВР и изрично упълномощено от Възложителя длъжностно лице, 
респективно Директора; 

- явява се 15 мин. по-рано на работа, обхожда обекта отвън, извършва проверка на 
уязвимите места и  изключва СОТ; 

- осъществява цялостната охрана на сградния фонд на обекта и прилежащите му 
територии / двор, спортни площадки, паркингови площи и пр./; 

- в работни дни, с преимущество осъществява пропускателен режим на официалния вход; 
- изпълнява задачите по пропускателния режим съгласно предварително изготвен план 

съгласуван с ръководството, съобразно конфигурацията от гледна точка на криминогенните 
фактори в района и географското разположение; 

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

- не допуска 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 
определена инструкция; 

- по време на междучасията изпълнява задачите си в двора за охрана на децата, като ги 
предпазва от лица, предлагащи им психотропни вещества,  хранителни стоки и др., от опити за 
изнудване и грабеж и други посегателства върху личността. През това време охранителния 
режим в сградата се осъществява от дежурен учител и портиер съобразно плана за охрана; 

- вечерта, след приключване на работния ден, охранителят обхожда обекта отвън и 
отвътре, като оглежда помещенията за не изключени ел. уреди, незатворени кранове на 
водопроводната инсталация, незатворени прозорци; 

-по време на дежурството събира информация за причините и условията, способстващи 
извършването на престъпления и нарушения на обществения ред; информацията се получава 
чрез беседи с персонала и родителите на децата, както и наблюдение и обход на района на обекта 
за присъствие на лица със съмнително или агресивно поведение; 

 - системно изучава обстановката в района на обекта и уязвимите за престъпни 
посегателства места; 

- добро познаване на плана за охрана на обекта, регламента за вътрешния ред и стриктно 
спазване на разпоредбите му; 

- поддържа постоянна връзка с ОДЦ на „Мултифорс А.С.“ ЕООД и органите на полицията 
и своевременно съдействие при изпълнение на техните правомощия; 

- контролира спазването на разпоредбите на нормативните и административни актове, в 
т.ч. и тези на обекта, касаещи регламентите за вътрешния ред и пропускателния режим за достъп 
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с акцент върху не допускане без проверка на багажи, товари и други забранени предмети и 
вещества, както и не допускане на внасяне и изнасяне на техника и инвентар, собственост на 
обекта, без съответния разрешителен документ, подписан и подпечатан от оправомощени 
представители на ОУ. 

- засилено наблюдение за: 
*лица с необичайно, подозрително поведение и дейности или присъствие в близост до 

охранявания обект, в т.ч. необичайно наблюдение, проучване или интерес от страна на лица и 
посетители на обекта, правене на снимки или видеозаснемане; 

*необичайни дейности в определени часове на деня; 
*наличие на необичайни вещи или предмети, или престой на превозни средства; 
*необичайни вещи и предмети, предназначени за сметосъбиране; 
*наличие на изоставени превозни средства; 
*използване на съмнителни или фалшиви лични документи; 
*необосновано продължително пребиваване на посетители. 
-своевременно докладва при наличие на данни за предстоящо  или извършено 

правонарушение, възникнала кризисна ситуация, както и за причините и условията, влияещи на 
сигурността на обекта; 

- взема мерки за предотвратяване и пресичане на нерегламентирано проникване и други 
неправомерни действия в територията на обекта, чрез своевременно реагиране и прилагане на 
законно регламентирани правомощия; 

- организира  първоначално отцепване на рискови райони и запазване на 
местопроизшествия; 

- оказва съдействие на органите на МВР при осъществяване  разследване или други 
специализирани дейности, свързани с изпълнение на функциите им; 

- своевременно оповестява и взема участие в овладяване на кризи; 
-оказва съдействие при евакуация на персонал и други пребиваващи в обекта лица, 

съгласно предварително разработен и утвърден план. 
-в края на дежурството включва СОТ.  
 
ІV. КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
1. Право да осъществяват контрол по изпълнение на охранителните функции имат: 
1.1. От „МУЛТИФОРС А.С." ЕООД 
- управителя на фирмата; 
- служителите на фирмата, притежаващи пълномощно или удостоверение издадено от 

управителя на фирмата. 
1.2. От „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ"- упълномощени от него лица. 
2. При нарушаване на разпоредбите на настоящата инструкция или на другите 

нормативни документи, касаещи охраната на обекта, съответният охранител се санкционира 
съобразно договорите, по който той е страна. 

 
Настоящата инструкция се издава, въз основа на чл. 24. ал. 1, т. 3 от Закона за частна 

охранителна дейност ( ЗЧОД). 
 

      РЪКОВОДИТЕЛ 

      ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ: 

(Н.НИКОЛОВ) 

 
 

 


