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I. ЦЕЛ: 
Чрез превантивни и ефективни навременни действия на дежурните охранители по 

недопускане, предотвратяване и ликвидиране на различни по вид опасностти за здравето и 
живота на персонала, учениците и гражданите, намиращи се на територията на обектa, 
опазването на имуществото и съоръженията при природни бедствия, аварии, катастрофи, 
криминални и терористични актове.  

 
II. ОБЕКТ:  
1.Детска градина №144 „Ханс Кристиян Андерсен“ 
Разположена е в монолитна сграда с двуетажно и триетажно крило в ж.к. Дружба-2 , 

ул.„Ханс Кристиян Андерсен “. 
Обектът граничи както следва: 
-от изток – ул.“Ханс Кристиян Андерсен“; 
-от запад – тревни площи; 
-от север – с оградата на ДГ №185; 
- от юг – тревни площи. 
 2. Достъп до обекта 
 Влизането в двора на детската градина става през портал за хора откъм ул. „Ханс 

Кристиян Андерсен“ и транспортен портал – от северната страна на района. 
В сградата се влиза през главен вход от източната страна на сградата и вход за 

триетажното крило. Останалите входове са заключени и се отварят само за излизане на децата по 
групи на двора за игра.  

3.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. 

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

страна на района, където терена позволява лесно подхождане към оградата. 
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 
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случайте при възникване на екстремални ситуации, застрашаващи здравето и живота на децата и 
персонала на Д.Г..  

III. МЕТОД: 
Индивидуална превантивна работа и непосредствени действия, както и взаимодействие с 

охранители от други обекти, автопатрулни охранители, оперативния диспечерски център на 
,,Мултифорс А.С.“ ЕООД, органи на МВР и всички служби в системата на тел. 112. .  

 
IV.РЕСУРСИ : 
1. Оперативен диспечерски център – след сигнал от охранявания обект съдейства, 

координира и контролира дейността на охранителите, автопатрулните и мобилните екипи по 
опазване на имуществото на Възложителя от посегателства и оказване на първа помощ на 
пострадали. 

2.Автопатрулни охранители – незабавно явяване на мястото на произшествието и 
съдействие при оказване на първа помощ, транспортиране на пострадали до специализираните 
болници при вероятно закъснение на автомобилите на Спешна медицинска помощ и без риск за 
живота на пострадалите.   

3. Автомобилен парк – МПС за оперативна охранителна дейност и при необходимост 
за транспортиране на пострадали до специализираните здравни заведения. 

4. Непосредствени охранители – обучени служители с придобити навици и утвърдени 
умения по предотвратяване и ликвидиране на аварии, недопускане на наранявания, травми и 
злополуки, както и оказване на долекарска помощ в екстремални ситуации. 

5. Средства за долекарска помощ – аптечни шкафове снабдени с медикаменти, 
кръвоспиращи, превързочни и обездвижващи средства, подръчни средства съгласно осигурените 
от Възложителя и от Автопатрулните МПС. 

6. Средства за комуникация – мобилни и стационарни телефони, както и радиостанции 
за алармиране на диспечерския център на ,,Мултифорс А.С.” ЕООД, на структурните звена 
включени в системата на телефон 112.  

7. Противопожарни средства – пожарогасители, кофпомпи, азбестови одеала, кирки, 
лопати, резервоари и ,,противопожарни хидранти” съгласно осигурените от Възложителя и от 
Автопатрулните МПС. 

Ежегодно се извърша технически преглед за състоянието на пожарогасителите от 
лицензирана фирма.   

Ръководството на Д.Г. №144 „Ханс Кристиян Андерсен“  е разработило План за евакуация 
при кризисни ситуации. На всеки етаж са поставени схеми с указване на изходите за напускане 
на сградата. Провеждат се тренировки за усвояване на Плана за евакуация съвместно с 
охранителите. 

 
V. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА  
Охранителят на обекта е преминал първоначално обучение по Програма ,,Минимум” на 

МВР, обучение по оказване на долекарска помощ на пострадали в различни случаи. 
Охранителят е запознат с възприетата национална система за метеорологично 

оповестяване посредством обявяваните по сртедствата за мсово осведомяване кодове: 
-КОД „ЖЪЛТО“ – времето е потенциално опасно. Прогнозираните метеорологични 

явления не са необичайни, но налагат повишено внимание. 
-КОД „ОРАНЖЕВО“- времето е опасно. Прогнозираните метеорологични явления са с 

голяма интензивност. Възможни са щети и жертви. Необходимо е да се избягват рисковете и да 
се следят съветите  и указанията на властите. 

-КОД „ЧЕРВЕНО“:- времето е много опасно. Прогнозирани са метеорологични явления 
с изключителна интензивност. Възможни са големи щети. Явленията могат да заплашват живота 
на хората в много области на страната. Задължително се следят и спазват разпорежданията и 
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всички съвети, давани от властите.Има се готовност за извънредни мерки. 
Познаването на тези кодове и следенето на измененията в метеорологичната обстановка 

са особено важни при работа с деца и ученици на открито. 
Ежедневно и периодично, съгласувано с Възложителя, се провежда инструктаж на 

охранителите на обекта, съобразно спецификата на охраната, пропускателния режим и безопасните 
условия на труд. 

За всяка екстремна ситуация, дежурният охранител изпълнява дейностите в следната 
последователност: 

- оповестява службите в системата на тел 112; 
- оповестява оперативния диспечерски център на ,,МултифорсА.С.“ ЕООД; 
- оказва първа помощ на пострадали в зависимост от пораженията; 
- евакуира наличните хора в района на обекта; 
- обезопасява района, достъпа до него и продължава да носи службата по охрана от безопасно 

място и разстояние като изпълнява указанията на ОДЦ на ,,Мултифорс А.С.” ЕООД; 
- съдейства на специализираните екипи; 
- изготвя писмен доклад до ръководството ( чл. 35 от ЗЧОД); 
Плана за тактически действия при екстремални ситуации се съгласува с плановете за 

действия при бедствия и аварии на централното ръководство на Възложителя -  СО – Район Искър. 
2.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 
определената инструкция; 

- по време на междучасията изпълнявта 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; 

-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: 
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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;  
- зключване 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 или ученици в помещенията на Д.Г. или 

училището. 
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. 

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.  

Дружеството разполага с модерен мониторинг-център, собствени лицензирани 
радиомрежи, високоскоростни системи специализиран софтуер в реално време, позволяващи 
автоматизиран контрол, обработка и архивиране на всички получавани сигнали, съвременни 
автомобили за незабавна реакция на получените сигнали.  

 В ОДЦ на „Мултифорс А.С.“ЕООД се извършва 24 часов мониторинг на обектите, 
оборудвани със сигнално-охранителна  и пожароизвестителната техника. Центърът е оборудван 
с най-съвременна техника с висока надеждност  и предоставя разнообразие от възможности. 
Предприети са технически /дублиране по две честоти и телефонен канал/ и организационни 
мерки против “заглушаване” на радиосигналите от охраняваните обекти. Между ОДЦ и 
дежурната част на СДП се поддържа непрекъсната връзка чрез която се осъществява 
непрекъснато сътрудничество и взаимодействие двадесет и четири часа в денонощието. 
Монтираната техника е на световно ниво и позволява получаването на сигнала по радиочестота, 
по телефон, /GSM/, дублиране по телефон и радиочестота, както и по две радиочестоти, едната 
от които е външна. 

Реакция по сигнали за констатирани нарушения в охранявания обект. 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; / виж в приложението схема за онагледяване на 
изискванията по  блокиране и оглед на обектите / 

- 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 
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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.   

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 възникване на кризисни ситуации в обекта, 
застрашаващи здравето и живота на персонала, децата и учениците.  

Дежурният охранител е длъжен: 
-да опазва учениците 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 осъществява охрана на обекта, като извършва наблюдение и на прилежащия към него 
район. При забелязване на подозрителни лица, незабавно уведомява оперативния дежурен; 

-да сигнализира ръководството на училището за констатирани нарушения; 
- да обръща внимание за пушене само на определените за целта места; 
-да следи за състоянието на инсталационната мрежа в и около обекта; 
- 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 Д.Г. или училището и при опасност съвместно с персонала да вземе 
своевременно мерки за опазване на децата; 

-да използва правомерно и ефективно съществуващата охранителна техника в обекта; 
По време изпълнение на службата охранителят е неприкосновено лице и има право: 
-да изисква спазването на установения режим и обществен ред в охраняваните обекти; 
-да извършва проверка на самоличност на външни лица и служебните пропуски на 

работещите в района на обекта; 
-да проверява багажа и товара на МПС; 
-да използва лични предпазни и защитни средства при изпълнение на служебните си 

задължения; 
-да използва физическа сила и помощни средства – белезници и каучукова палка в рамките 

на закона, за което изготвя писмен доклад до ръководителя си, екземпляр от който незабавно 
предава на органите на МВР; 

-да не поема изпълнението на други задачи по време изпълнение на службата, освен 
посочените в плана за охрана и предварително съгласуваните с преките му ръководители и 
ръководството на  обекта; 

-да прави предложения до ръководството на “Мултифорс А.С.“ ЕООД за приемане на 
мерки за подобряване на охранителната дейност; 

-да изисква служителите в обекта да изпълняват разпоредбите на правилника /заповедта/ 
за вътрешния ред. 

По време изпълнение на службата охранителят едлъжен: 
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-да познава основно нормативните документи, регламентиращи дейността му; 
-да познава основно зачислените му помощни средства и законовите основания за 

използването им; 
-да познава основно охранявания обект, неговите особености, уязвими места, обкръжение, 

режим на работа, както и служителите в него; 
-да пази в  тайна организацията на охранителния режим; 
-да съдейства с поведението си за повишаване престижа и авторитета на фирмата; 
-да поддържа със служителите в обекта строго официални  служебни взаимоотношения 

по време изпълнение на службата; 
-да бъде изключително внимателен, вежлив и с културно отношение към, посетителите и 

служителите в обекта, като в същото време е безкомпромисен спрямо нарушителите; 
-да спазва определеното работно време, като се явява на работа най-малко 15 мин. Преди 

започване на смяната; 
-да поддържа охранителните служебни помещения в образцово хигиенно състояние; 
-да пресича извършване на престъпни посегателства в района на охранявания обект; 
-да отразява в писмен вид всички констатирани нарушения и предложения за подобрение 

на охраната до началника на група; 
-да знае начините за свръзка с преките си ръководители, служителите от обекта, 

оперативния дежурен, органите на МВР, ПБЗН и Спешна медицинска помощ; 
-да оказва съдействие на органите на МВР при изпълнение на служебните им задължения, 

както и да ги информира незабавно за явни признаци за извършване на престъпна дейност в и 
около охранявания обект. 

4. Действия на охранaта в кризисни ситуации: 
• Пожари;  
• Електрически аварии; 

            • Наводнения; 
• Земетресения; 
• Зимни бури, смерч (ураганни ветрове); 
• Замърсявания на въздуха и Радиация; 

            • Престъпления: 
            - въоръжен грабеж; 

- масови безредици; 
- анонимна заплаха за поставено взривно или други устройства; 
- терористичен акт с ВУ, антракс или други биологични агенти; 
• Други произшествия и инциденти; 
Телефон 112 е единен европейски телефон за спешни и аварийни обаждания. Избира се без 

код от всички мобилни оператори и фиксирана мрежа. Може да бъде избран от и мобилен 
телефон със заключена клавиатура. Услугата 112 е денонощна и безплатна. 

Спешно повикване на 112 активира няколко служби за спешно реагиране.  В системата 
112 са включени различните структурни звена на: 

- Министерството на вътрешните работи – полиция, пожарна безопасност и защита 
на населението;  

- Структури на Министерството на здравеопазването - Спешна медицинска помощ и 
Националния медицински координационен център;  

-  Министерството на транспорта - морска администрация „Морско спасяване” ; 
- Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. 
Телефон 112  се използва в случай на внезапна реална заплаха за живота и здравето.                    

 
 

ВРЕМЕ ЗА РЕАГИРАНЕ (В МИНУТИ) НА ОХРАНАТА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА 
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КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ 
При всички случай на кризисни ситуации охранителите и мобилната оперативна 

група за оказване на усилваща помощ, автопатрулите реагират за 1 /една/ минута, като 
вземат мерки за самозащита, оказване на първа помощ на пострадалите хора, техника и 
имущество и участват активно в ограничаване и локализиране на разрушителните 
действия.  

При възникване на кризисна ситуация охранителят е длъжен да отреагира незабавно 
като изпълнява пълната процедура по уведомяване на всички органи имащи отношение за 
предотвратяване на последиците от възникналата кризисна ситуация и след това с със 
собствени сили полага всички усилия да предотврати последиците и да намали 
евентуалните загуби, организират и съвместно със съответните длъжностни лица 
евакуационните действия от обекта, съобразно вътрешните правила и инструкции за което 
охранителите са обучени. 

4.1. ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ ,,ПОЖАР”  
4.1.1. При констатиране на признаци на пожар, дежурния охранител предприема 

действия по  локализиране, потушаване и предотвратяване на понататъшното разрастване на 
пожара с наличните пожарогасителни и други средства, след което незабавно докладва на 
Оперативния диспечерски център на ,,Мултифорс А.С.” ЕООД и изпълнява указанията на 
дежурния диспечер; 

4.1.2. При констатиране на пожар, при който дежурния охранител с наличните 
пожарогасителни и други средства не може да предотвра понататъшното разрастване на пожара: 

• Незабавно сигнализира на тел. 112 и Оперативния диспечерски център на 
,,Мултифорс А.С.” ЕООД; 

• Изключва електрозахранването (при възможност и без риск за живота и здравето); 
• При откриване на пострадали от изгаряния лица на територията на охранявания 

обект, предприема действия като оказва първа помощ  на пострадалите от изгаряне според 
травмата или нараняването на пострадалите,  

• Ограничава опасността за други лица, организира евакуацията на хората от района 
до пристигането на ПБЗН и други специализирани звена,; 

• С помощта на работещите в обекта и други подходящи лица(без риск за живота и 
здравето) незабавно се предприемат мерки за локализиране и потушаване на пожара с наличните 
гасителни средства. 

• Предприема действия за спасяване на паричните и материални ценности, като се 
осигурява охраната им. 

• При наличие на съмнение за ,,умишлен палеж” се предприемат мерки за събиране 
и запазване на веществени и други доказателства и издирване на свидетели. 

• Предприемат се мерки за недопускане на кражби по време и след гасителните 
действия. 

4.1.3.Превантивна дейност: 
За недопускане на пожар или свеждане на минимум последиците от него, дежурният 

охранител познава: 
- инструкцията за противопожарна безопасност; 
- пожароопасни места под специално наблюдение; 
газификацията на обекта (при наличие на такава); 
- къде се намират средствата за гасене на пожар; 
- телефони за връзка с ПБЗН и Оперативния диспечерски център; 
- разположението на аптечките с медикаменти за оказване на помощ; 
- инструкцията за оказване на долекарска помощ при изгаряне. 
4.2. ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ НАВОДНЕНИЯ 
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Наводнението е относително непредсказуемо непреодолимо природно бедствие 
възникнало в резултат на продължителни валежи, преливане на реки или авариране на речни диги 
и язовирни стени върху площи, съоръжения и имущество създаващо опасност за здравето и 
живота на хората в района от удавяне, поразяване на електрически ток и др. 

4.2.1. Действия на дежурния охранител при наводнения 
• Незабавно сигнализира на тел. 112 и Оперативния диспечерски център на 

,,Мултифорс А.С.” ЕООД; 
• Изключва електрозахранването от мрежата (при възможност и без риск за живота 

и здравето). 
• При сигнали за помощ от давещи се лица незабавно оказва помощ извеждайки 

удавниците (чрез плуване или с подръчни материали) на безопасно място и оказване на първа 
помощ. 

• При откриване на пострадали лица на територията на охранявания обект, 
предприема действия като оказва първа помощ на пострадалите според травмата или 
нараняването на пострадалите. 

• Организира евакуацията на хората от района (ако обстановката налага и позволява 
това) до пристигането на аварийните екипи и други специализирани звена;  

• Предприема действия за спасяване на паричните и материални ценности, като се 
осигурява охраната им. 

Предприема мерки за недопускане на кражби по време на 
4.2.2.Превантивна дейност 
За свеждане на минимум пораженията върху живота и здравето на хората от тях, 

дежурният охранител познава: 
- централен кран за изключване от водопроводната мрежа; 
- централни шахти на канализационната система; 
- има ли в близост реки, езера, язовири, канали и  еритории на вероятни наводнения, време 

и обекти на наводнение; 
- газификацията на обекта(при наличие на такава); 
- метеорологичните  условия за сезона, метеорологичната обстановка за деня и вероятност 

от наводнение; 
- разположението на главното ел.табло и как се изключва; 
- разположението на  външни ел. проводници и обезопасяването им; 
- разположението на аптечките с медикаменти за оказване на помощ; 
- инструкцията за оказване на долекарска помощ. 
4.3. ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 
Земетресението е непредсказуемо и непреодолимо природно бедствие възникнало в 

резултат на движение на земните маси създаващо директна опасност за здравето и живота на 
хората и поразяване от пожари, срутване на сгради и съоръжения, поразяване от електрически 
ток, наводнения от скъсване на локалната водопреносна мрежа или от скъсване на язовирни 
стени.  

4.3.1. Действия на дежурният охранител  при земетресение: 
- При възможност и функциониране на комуникационната система оповестява тел. 112  и 

Оперативния диспечерски център на ,,Мултифорс А.С.” ЕООД. 
- Незабавно се изключва електрозахранването и водопроводните кранове (при 

възможност). 
- Незабавно организира евакуация на всички граждани в обекта, като не допуска паника. 
- При откриване на пострадали лица на територията на охранявания обект, предприема 

действия за оказване първа помощ на пострадалите според травмата или нараняването им, 
съгласно инструкцията за долекарска помощ. 



 

„Мултифорс А.С.“ ЕООД                            10/18 

 
 

- Осигурява охраната на важните места на обекта, не допуска влизане в обекта с цел 
предпазване от вторични трусове. 

4.3.2.Превантивна дейност 
За свеждане на минимум пораженията върху живота и здравето на хората  от тях, 

дежурния охранител познава: 
- централен кран за изключване от водопроводната мрежа; 
- централни шахти на канализационната система; 
- има ли в близост реки, езера, язовири , канали и  територии  на вероятни наводнения, 

време и обекти на наводнение; 
- метеорологичните  условия за сезона, метеорологичната обстановка за деня и вероятност 

от наводнение; 
- разположението на главното ел.табло и как се изключва; 
- газификацията на обекта /при наличие на такава/; 
- разположението на външни ел. проводници и обезопасяването им; 
- разположението на аптечките с медикаменти за оказване на помощ; 
- инструкцията за оказване на долекарска помощ. 
4.4. ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  АВАРИИ 
Електрическите аварии представляват внезапно прекъсване на електрозахранването в 

резултат на прекомерно натоварване на електропреносната мрежа с предизвикване на ,,късо 
съединение и пожар”, природни бедствия като буря наводнение, земетресение, кражба на 
електрически проводници (кабели) от мрежата в следствие на което се създават предпоставки 
или директно са поразени хора от електрически ток. 

4.2.1. Действия на дежурния охранител при електрически аварии:     
• Незабавно сигнализира на тел. 112 и Оперативния диспечерски център на 

,,МултифорсА.С.” ЕООД; 
• Изключва електрозахранването от мрежата (при възможност и без риск за живота 

и здравето). 
• При откриване на пострадали от електрически ток лица на територията на 

охранявания обект, предприема действия като оказва първа помощ на пострадалите според 
травмата или нараняването на пострадалите,  

• Ограничава опасността за други лица, организира евакуацията на хората от района 
до пристигането на аварийните екипи и други специализирани звена,; 

• С помощта на работещите в обекта и други подходящи лица( без риск за живота и 
здравето) незабавно се предприемат мерки за недопускане на пожар или локализиране и 
потушаване на възникнал такъв с наличните гасителни средства. 

• Предприема действия за спасяване на паричните и материални ценности, като се 
осигурява охраната им. 

• При наличие на признаци за ,,саботаж” се предприемат мерки за събиране и 
запазване на веществени и други доказателства и издирване на свидетели. 

• Предприемат се мерки за недопускане на кражби по време на аварийните 
възстановителни работи. 

• Съдейства на специализираните органи без да намалява сигурността на обекта.  
4.2.2. Превантивна дейност 
За недопускане на електрически аварии или свеждане на минимум пораженията 

върху живота и здравето на хората от тях, дежурният охранител познава: 
- разположението на главното ел. табло и как се изключва; 
- разположението на  външни ел. проводници и обезопасяването им; 
- газификацията на обекта /при наличие на такава/; 
- инструкцията за противопожарна безопасност; 
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- пожароопасни места под специално наблюдение; 
- къде се намират средствата за гасене на пожар; 
- разположението на аптечките с медикаменти за оказване на помощ; 
- инструкцията за оказване на долекарска помощ при поразяване от електрически ток 

и от изгаряне. 
4.5. ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ ЗИМНИ БУРИ И УРАГАННИ 

ВЕТРОВЕ 
Зимните бури и ураганните ветрове са предсказуемо и преодолимо природно бедствие 

възникващо в резултат на движение на въздушните маси създаващо директна опасност за 
здравето и живота на хората и поразяване от измръзване, обледяване, пожари, срутване на 
елементи от сгради и съоръжения, поразяване от електрически ток при скъсване на кабели. 

4.5.1. Действия на дежурния охранител при зимни бури и ураганни ветрове. 
• Незабавно сигнализира на тел. 112 и Оперативния диспечерски център на 

,,Мултифорс А.С.” ЕООД; 
• Изключва електрозахранването от мрежата (при ел. авария и без риск за живота и 

здравето). 
• При откриване на пострадали лица на територията на охранявания обект, 

предприема действия като оказва първа помощ на пострадалите според травмата или 
нараняването на пострадалите. 

В съответствие с плана за евакуацив съдейства на ръководството на Д.Г. №144 „Ханс 
Кристиян Андерсен“ за евакуацията на детските групи, персонала и посетители от обекта (ако 
обстановката налага и позволява това) до пристигането на аварийните екипи и други 
специализирани звена;  

• Предприема действия за спасяване на паричните и материални ценности, като се 
осигурява охраната им. 

Предприемат се мерки за недопускане на кражби по време на аварийно спасителните 
работи; 

• Съдейства на специализираните органи без да намалява сигурността на обекта.  
4.5.2. Превантивна дейност 
За свеждане на минимум пораженията върху живота и здравето на хората  от тях, 

дежурния охранител познава: 
- сгради, съоръжения и дървета опасни за гражданите;  
- метеорологичните  условия за сезона, метеорологичната обстановка за деня и вероятност 

от зимни бури и обледяване на съоръжения и ел. кабели, ураганни ветрове. 
- разположението на главнот ел.табло и как се изключва; 
- газификацията на обекта /при наличие на такава/; 
- разположението на  външни ел. проводници и обезопасяването им; 
- разположението на аптечките с медикаменти за оказване на помощ; 
- инструкцията за оказване на долекарска помощ. 
4.6. ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ВЪЗДУХА И 

РАДИАЦИЯ 
Замърсяването на въздуха и радиацията са в следствие на промишлени аварии. Нормите 

на замърсяване на въздуха и радиацията се установяват от специализирани органи и се 
оповестяват по средствата за масова информация.  

Радиация е авария в АЕЦ при която се изхвърлят радиоактивни вещества в околната среда 
или при трансграничен пренос на радиоактивни вещества, което води или може да доведе до 
превишаване на границата на ефективната доза на общото външно и/или вътрешно облъчване и 
на производните граници за населението от категория Б и категория В, определена в т. 2.2 и 2.4 
от Основните норми за радиационна защита, приети с Постановление N:252 на Министерския 
съвет от 1992г. (ДВ, бр. 103 от 1992г.). 
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4.6.1. Действия на дежурния охранител при завърсяване на въздуха и радиация в 
района. 

• Получава информацията от:  
- средствата за масова информация и уведомява Оперативния диспечерски център на 

,,Мултифорс А.С.“ЕООД;  
- получава информация и указания от Оперативния диспечерски център на 

,,Мултифорс А.С. ЕООД; 
- Предприема действия за лична защита използвайки личните предпазни средства  

/ботуши, дъждобран и ръкавици/ поставяйки на устата си мокра кърпа;  
- Оповестява всички граждани на територията на обекта за заплахата и първоначални 

мерки за обезопасяване; 
- Незабавно  организира евакуация на всички граждани в обекта, като не допуска 

паника; 
- При откриване на пострадали лица на територията на охранявания обект, 

предприема действия като оказва първа помощ на пострадалите според травмата или 
нараняването на пострадалите съгласно инструкцията за долекарска помощ; 

- Напуска района на замърсяването и радиацията. 
4.6.2. Превантивна дейност 
За свеждане на минимум пораженията върху живота и здравето на хората от тях, 

дежурният охранител познава: 
- инструкцията за оказване на долекарска помощ; 
- пътища и посока на евакуация от района на заразяването; 
4.7. ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: 
-  нападение и въоръжен грабеж; 
-  масови безредици; 
-  анонимна заплаха за поставено ВУ, антракс или други биологични      
    агенти; 
-  терористичен акт с ВУ, антракс или други биологични агенти; 
4.7.1. НАПАДЕНИЕ И ВЪОРЪЖЕН ГРАБЕЖ НА ОБЕКТА 
4.7.1.1. Действия на дежурния охранител при въоръжено нападение на обекта: 
Нападението е пряка и непосредствена  заплаха  за  живота  и здравето на охранителите и 

намиращите се в обекта служители и външни лица и има за цел противозаконно отнемане на 
парични  средства и други ценности и компрометиране на Възложителя и „Мултифорс 
А.С.“ЕООД. 

• При първа възможност дежурният охранител или някой от работещите в обекта 
незабелязано от нападателите, информира: службите на тел. 112, ръководството на ,,Мултифорс 
А.С.” ЕООД чрез Оперативния диспечерски център и изпълнява дадените указания; 

• При въоръжено нападение дежурният охранител не предприема никакви действия, 
които могат да  предизвикат реакция от страна на нападателите, излагащи на опасност живота и 
здравето му, както и тези на служителите и други лица в обекта; 

• Исканията на нападателите се изпълняват след опити за водене на преговори за 
евентуално отказване или намаляване размера на исканите суми, ако поведението на същите и 
обстановката позволяват това; 

• Исканията на нападателите се изпълняват незабавно и безусловно; 
• Дежурният охранител предприема мерки за недопускане на несъзнателни или 

волеви действия от работещите в обекта или  външните лица, които могат да провокират 
нападателите към агресивни действия; 

• Охранителят предприема незабележими /ако това е възможно/ от нападателите 
действия, без риск за живота и здравето, за ограничаване размерите на грабежа и създаване на 
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условия за забавянето им чрез затваряне на предпазни решетки, заключване на врати, каси и 
задържането им от органите на МВР; 

• По време на всички действия, провеждани от дежурния охранител и другите лица 
в обекта, се полагат усилия за придобиване на максимално количество информация за личността 
на нападателите с цел 
бъдеща идентификация и набиране на следи и веществени доказателства за деянията им; 

• Охранителят предприема мерки за осигуряване на свидетели очевидци между 
служителите или други лица; 

• При подходяща ситуация се предприемат ействия за задържане или обезвреждане 
на нападателите в рамките на закона, чрез наличното въоръжение и снаряжение, като се изключи 
вероятността да пострадат служители, клиенти или други лица без да се излага на риск живота и 
здравето на охранители и служители; 

• Предприемат се необходимите мерки за апазване на местопроизшествието до 
пристигане на екипите на МВР; 

• Оказва първа помощ според травмата или нараняването на пострадалите; 
• Оказва  пълно съдействие на екипите   на МВР след пристигането им, като 

изпълняват точно даваните от тях указания. 
4.7.1.2. Превантивна дейност 
За свеждане до минимум риска за здравето и живота на гражданите, опазването на 

имуществото на Възложителя, дежурният охранител познава: 
- наличната алармена сигнализация – СОТ, видеонаблюдение, паник-бутон система 

и работа с тях; 
- възможностите от ефективното използване на средствата за защита и  принуда, 

наличното въоръжение, личните предпазни и защитни средства 
- разположението на главното ел.табло и как се изключва; 
- разположението на  външни ел. проводници и обезопасяването им; 
- инструкцията за противопожарна безопасност; 
- разположението на аптечките с медикаменти за оказване на помощ; 
- инструкцията за оказване на долекарска помощ . 
4.7.2. ПРИ БЕЗРЕДИЦИ НА ОБЕКТА 
4.7.2.1. Действия на дежурния охранител при масови безредици на обекта: 
• Незабавно сигнализира на тел. 112 и Оперативния диспечерски център на 

,,Мултифорс А.С.” ЕООД; 
• Предприема решителни мерки за въвеждане на ред, като се използват наличните 

помощни средства, без да се застрашава живота и здравето на участниците. Категорично се 
забранява използването на оръжие; 

• При откриване на пострадали лица на територията на охранявания обект, 
предприема действия за оказване първа помощ на пострадалите според травмата или 
нараняването им; 

• Организира евакуацията на граждани от района /ако обстановката налага и 
позволява това/ до пристигането на специализирани звена;  

• Предприема действия за спасяване на паричните и материални ценности, като се 
осигурява охраната им; 

• Предприемат мерки за недопускане на кражби по време на масовите безредици; 
• Съдейства на специализираните органи без да намалява сигурността на обекта;  
• По    възможност    установява    инициаторите    и    тяхната самоличност, без да 

предприема каквито и да било действия спрямо тях. 
4.7.2.2. Превантивна дейност 
За свеждане до минимум риска за здравето и живота на гражданите и опазването на 
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имуществото на Възложителя, дежурният охранител познава: 
- наличната алармена сигнализация – СОТ, видеонаблюдение, паник-бутон система 

и работа с тях; 
- възможностите от ефективното използване на средствата за защита и  принуда, 

наличното въоръжение, личните предпазни и защитни  средства; 
- разположението на главното ел.табло и как се изключва; 
- разположението на  външни ел. проводници и обезопасяването им; 
- инструкцията за противопожарна безопасност; 
- разположението на аптечките с медикаменти за оказване на помощ; 
-    инструкцията за оказване на долекарска помощ; 
4.7.3. ПРИ АНОНИМНА ЗАПЛАХА ЗА ПОСТАВЕНО ВЗРИВНО УСТРОЙСТВО 

ИЛИ ДРУГИ ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО УСТРОЙСТВА 
4.7.3.1.При сигнал за отправена анонимна заплаха за извършване на терористичен 

акт с използване на взривно устройство /ВУ/, дежурният охранител е длъжен: 
• Да се старае да получи по възможност максимално точна и конкретна информация 

от подаващия сигнала /кога, къде, какво и защо ще бъде взривено/; 
• Да запише точния час на получаване на сигнала, пола на лицето подало сигнала, 

представило ли се е, от чие име действа; 
• Да остави телефонния апарат отворен и незабавно по друг телефон или 

радиостанция да уведоми службите на тел. 112. както и Оперативния диспечерски център на 
,,Мултифорс А.С.” ЕООД; 

• Да уведоми ръководството на Възложителя и да не допуска външни лица да влизат 
в района на обекта;  

• Да организира с длъжностните лица на Възложителя извеждането на хората от 
обекта по безопасни маршрути; 

• Да оказва съдействие на специализираните органи от МВР за проверка на обекта и 
откриването на взривните и други устройства; 

• Да предаде на специализираните органи цялата информация за лицето, което се е 
обадило. 

4.7.3.2. При откриване на съмнителен пакет на територията на охранявания обект, 
охранителят е длъжен: 

• Да уведоми незабавно по телефона или радиостанцията оперативния дежурен от 
ОДЦ на ,,Мултифорс А.С.” ЕООД, службите на тел. 112 и ръководството на Възложителя като 
подава максимално точна информация /кога и къде е намерен съмнителния пакет; 

• Да отцепи мястото и да недопуска персонал и външни лица в този район; 
• Да предупреди присъстващите на мястото лица да изключат мобилните си 

телефони и средствата за радиовръзка; 
• Да съдейства за евакуирането на гражданите от обекта; 
• Да продължи охраната на обекта от безопасно разстояние до идването на 

специалисти от МВР; 
• Да оказва съдействие на органите на МВР за проверка на обекта; 
• Да изготви подробен писмен доклад за станалото произшествие. 
4.7.3.3. Превантивна дейност 
За свеждане до минимум риска за здравето и живота на гражданите и опазването на 

имуществото на Възложителя, дежурният охранител познава: 
- сградите, коридори, зали и аудитории, санитарни възли, асансьори,  шахти и 

съоръженията на територията на обекта с вероятните места      
     за поставяне на взривни и други устройства с цел бърза проверка,  откриване и 

неутрализиране на заплахата; 
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-    газификацията на обекта; 
- пропускателния режим до помещения със специален контрол на   достъпа; 
- наличната алармена сигнализация – СОТ, видеонаблюдение, паник-бутон система, 

система за контрол на достъпа и работа с тях; 
- възможностите и ефективното използване на средствата за защита и       принуда, 

наличното въоръжение, предпазни и защитни  средства; 
- инструкцията за противопожарна безопасност; 
- разположението на аптечките с медикаменти за оказване на помощ; 
-   инструкцията за оказване на долекарска помощ; 
4.7.4. ПРИ ИЗВЪРШЕН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ  
4.7.4.1. При извършен терористичен акт дежурният охранителят е длъжен: 
Да уведоми незабавно по телефона службите в системата на  тел. 112,  оперативния 

дежурен от ОДЦ на ,,Мултифорс А.С.” ЕООД, като подава максимално точна информация кога 
и къде е извършен терористичният акт, има ли човешки жертви, материални щети, потенциални 
опасности и др.; 

Да оказва долекарска помощ на пострадалите в зависимост от пораженията и травмите и 
съдейства за извеждането им от обекта; 

Да недопуска влизането на  лица в района на поразяване;  
Да води наблюдение за поведението на съмнителни лица, да помага за тяхното задържане 

и съдейства за евакуирането на хората от обекта; 
 При възникване пожар на местопроизшествието да предприеме мерки за неговото 

локализиране и потушаване с помощта на средствата за ПБ с които разполага. Ако не е в 
състояние сам да потуши пожара, да се отдалечи на безопасно разстояние и да продължи да 
охранява района; 

Да продължи охраната на обекта от безопасно разстояние до идването на 
специализираните екипи; 

5. Действия при сигнал на сигнално охранителната система. 
Обектът се охранява със СОТ в извън работно време от 19.00 до 06.30 часа в работни дни 

и 24 часа в почиени 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. 

За обекта на СОТ 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.  

Дружеството разполага с модерен мониторинг-център, собствени лицензирани 
радиомрежи, високоскоростни системи специализиран софтуер в реално време, позволяващи 
автоматизиран контрол, обработка и архивиране на всички получавани сигнали, съвременни 
автомобили за незабавна реакция на получените сигнали.  

     В  ОДЦ на „Мултифорс А.С.” ЕООД се извършва 24 часов мониторинг на обектите, 
оборудвани със сигнално-охранителна и пожароизвестителната техника. Центърът е оборудван с 
най-съвременна техника с висока надеждност  и предоставя разнообразие от възможности. 
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Предприети са технически /дублиране по две честоти и телефонен канал/ и   организационни 
мерки против “заглушаване” на радиосигналите от охраняваните обекти.  Между ОДЦ и 
дежурната част на СДП се поддържа непрекъсната връзка чрез която се осъществява 
непрекъснато сътрудничество и взаимодействие двадесет и четири часа в денонощието. 
Монтираната техника е на световно ниво и позволява получаването на сигнала по радиочестота, 
по телефон, /GSM/, дублиране по телефон и радиочестота, както и по две радиочестоти, едната 
от които е външна. 

„Мултифорс А.С.” ЕООД разполага със сервизни техници и автомобили и поддържа 
денонощно дежурство, което дава възможност за незабавна реакция при възникване на 
технически проблеми на обектите, на територията на Район „Искър”.                                                                                        

Дружеството има необходимите щатни, организационни, технически и др. ресурсни 
възможности за поддържане на безаварийно действие на внедрените сигнално- известителни 
системи. 

С цел оптимизиране на охранителния процес София-град е разделен на 15 района, 
съобразно разположението, големината и броя на общинските обекти, криминогенната 
обстановка, като в рамките на всеки район се базират един или повече автопатрули за реакция на 
получаваните сигнали, в зависимост от конкретните условия. Местостоянките на автопатрулите 
са определени с оглед осигуряване на минимално време за реакция.  

  В своята дейност автопатрулите използват: 
- Патрулни автомобили ( АП ). 
- Помощни средства - бронежилетки, белезници, палки, фенери, радиостанции и 

други съгласно ЗЧОД . 
- Патрулните автомобили се оборудват с радиостанции и други технически средства 

както и необходимата документация: 
• списък на маршрутите на АП; 
• месечен график (наряд); 
• списък на охраняваните обекти със СОТ; 
• дневник за сдаване и приемане на дежурствата; 
• книга за резултатите от извършената проверка; 
• докладни записки и протоколи за задържани и предадени на полицията лица. 
 В група АП на денонощен режим на работа са назначени експерти  (дежурни по контрол) 

които организират и ръководят работата на охранителния състав по време на дежурствата и 
взискват непрекъснато за точното изпълнение на заповедите, разпорежданията и указанията 
давани от ръководството на „Мултифорс А.С.” ЕООД. Те провеждат инструктажи на 
охранителите преди започване на работата съгласно ЗЧОД, взаимодействат си с органите на 
полицията и други звена на Дружеството. 

 Дежурните експерти работят по един в дванадесет часова смяна при 24 часа непрекъснат 
режим на работа. При застъпване/сдаване на дежурство на автопатрулните екипи, експертите 
провеждат индивидуални инструктажи, съблюдават за добрия външен вид, проверяват за 
употреба на алкохол, проверяват техническото състояние на автомобилите, осведомяват за 
особености в пътната обстановка  и съобщават за специфични условия в охраняваните обекти, 
анализират случили се събития по време на дежурството.   

Реакция по сигнали за констатирани нарушения в охранявания обект. 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 
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е възможно да се проникне и извърши кражба. След извършване на проверката старшия на 
автопатрула докладва на ОДЦ за резултата; / виж в приложението схема за онагледяване на 
изискванията по  блокиране и оглед на обектите / 

- 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 сигнали от охраняваните обекти, ежедневно 
се извършват обходи на обектите по разработени маршрути и проверки с превантивен характер. 
Особено внимание се обръща на обектите, в които фирмата не е разположила физическа охрана.  

Подготовка на състава. 
- Проверката на получаваните сигнали е поверена на специално подготвени и добре 

екипирани служители. Подбора им се осъществява по критерии - определена възрастова граница, 
физически данни, преминат специален курс на обучение и успешно положен изпит по физическа 
пригодност, тактика и управление на МПС.  

- За поддържане на високо качество на услугата с охранителите се провеждат 
ежемесечни занятия, като се обръща особено внимание на стрелковата подготовка.  

- При изпълнение на служебните задължения дежурните охранители поддържат 
непрекъснатата връзка с ОДЦ осъществявана чрез самостоятелна радиомрежа, изградена с 
професионално оборудване и използване на автомобилни и носими радиостанции. Служителите 
се запознават и изучават добре обектите за всеки конкретен район в който носят дежурства. 

 
СПЕШНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА 

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ 
ПОВИКВАНИЯ  

112 

Телефон на Спешна мед. помощ 150 
02/9835224 или 02/9759260  

Телефон на “Пирогов 9154411  

Топлофикация – Аварийна служба 070017122 02/9515196 02/9515258 

Телефон на Електроразпределение – аварийна служба 070010010, 02/8470161; 02/8470162; 
02/8470163; 02/8470164 

Телефон Гражданска защита 080020112, 02/8626075; 02/9620439, 02/9620441 

Телефон КАТ – Автопроизшествия 165 
02/9824901; 02/9824902 

Телефон МВР  166 
02/9877777 

Телефон на Планинска спасителна служба  9632000; 0887/100237 

Телефон на Пожарна безопасност  160 

 
        РЪКОВОДИТЕЛ 
        ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ: 

(Н.НИКОЛОВ) 
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