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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Осъществяването на ефективна охранителна дейност в обектите на СТОЛИЧНА 

ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“ е основна задача и приоритет в работата на ръководството 
на  „Мултифорс А.С.“ ЕООД. 

Развитието на охранителната дейност и свързаната с нея оперативна и усложняваща се 
криминогенна обстановка изискват изграждане и осъществяване на централизирано 
ръководство, управление, непрекъснат контрол и съдействие на охранителите по изпълнение 
на охранителните задачи.  

 Ръководството на „Мултифорс А.С.“ ЕООД непрекъснато работи за подобряване на 
управлението и контрола на охранителната дейност. 

 
II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
1.Осъществяване на надеждна охрана и строг контрол на пропускателния режим в 

обектите съгласно изискванията на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“          
2.Недопускане на престъпни посегателства, терористични действия, аварии и ограничаване на 
последствията от природни бедствия 

3.Подобряване на индивидуалната работа с охранителния състав 
4. Повишаване на контрола и взискателността в обекта през време на дежурството 
5.Усъвършенстване организацията на охраната на обекта 
6.Подобряване на взаимодействието с СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“, 

контролиращите държавни органи и другите ведомства; 
7.Усъвършенстване на принципите и методите на охрана в съответствие със 

специфичните особености на обекта; 
8.Адекватна реакция при усложняване на обстановката и възникване на кризисни 

ситуации. 
Не се допуска проверката на непосредственото изпълнение на охранителната дейност да 

се осъществява чрез опити за отнемане на  помощни, защитни, технически и други средства, 
както и да се инсценират правонарушения или да се прилагат други нерегламентирани начини 
за проверка. 

При констатиране на нарушение при изпълнението на дейността проверяващият дава 
указания и предприема мерки за отстраняването им. 

 
III.ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛНАТА 

ДЕЙНОСТ 
В „Мултифорс А.С.“ ЕООД е създадена и утвърдена система за непрекъсната, 

целенасочена и планова контролна дейност в охраняваните обекти и оказване на 
съдействие и помощ.  

Контрол по носене на охранителната дейност могат да извършват: 
1. От „Мултифорс А.С.“ЕООД: 
Цялостна организация, ръководство и контрол на охранителният състав от обектите се 

осъществява от Управителя на  „Мултифорс А.С.“ ЕООД; 
Непосредственото ръководство и контрол на охранителния състав се осъществява от 

Ръководител охранителна дейност, който носи непосредствена отговорност за състоянието и 
реализирането на охранителната дейност в съответствие с изискванията на СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“ и  „Мултифорс А.С.“ ЕООД; 

1.1.Ръководител охранителна дейност – ежедневно получава информация 
отначалника на обектите  или от дежурния оператор в ОДЦ за състоянието на  обстановката в 
обектите. При получена информация за пропуски в охраната предприема действия за 
отстраняването й. Провежда разговори с представителя на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН 
„ИСКЪР“, отговарящ за охраната. Извършва проверки по изпълнението на задълженията от 
охранителите. При констатирани пропуски изготвя докладна записка до управителя  на 
Консорциум „Мултифорс А.С.“ ЕООД с предложения за отстраняване на пропуските, а за 
виновното неизпълнение на служебните им задължения предлага на управителя да им бъде 
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търсена дисциплинарна отговорност.  
1.2. Началник на обектите – отговаря за степента на сигурност в обектите. Докладва 

за състоянието на охранявания обекти, контролира носенето на службата от охранителите 
съгласно инструкциите, координира действията на охраната и оказва специализирана помощ 
при необходимост. Организира цялостната охрана в обекта и следи за спазването на работните 
графици. Контролира носенето на службата от охранителите на постовете. Поддържа постоянна 
връзка със служители от общината. Провежда ежедневния инструктаж на охранителите.  

1.3.Експерт „Сигурност“ организира и осъществява контрол по носенето на службата 
и срещи с охранителите; осъществява контакти и срещи с ръководството на  обекта и оторизирания 
служител по сигурността и охраната от СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“  по 
отношение на оперативната обстановка в обекта; осъществява контрол и наблюдение върху 
сградите и прилежащата територия на района; организира и осъществява контакти с 
представителите на МВР; следи за криминогенната обстановка в района, където е разположен  
обектите и съгласувано с Ръководител Охрана планира провеждането на мероприятия за защита 
на същия от престъпни посегателства. 

1.4.ОДЦ  на  „Мултифорс А.С.“ ЕООД : 
По специално разработен график се извършват контролни обаждания от  обектите до 

ОДЦ  на „Мултифорс А.С.“ ЕООД за оперативната обстановка в обектите.  
Контролните обаждания се извършват по мобилен телефон (радиостанция). 
Контролът по изпълнението се възлага на дежурния оператор в ОДЦ. 
Оригиналният екземпляр от графика за контролните обаждания се съхранява в 

Централния офис, копие се предоставя на обекта, а контролните обаждания се вписват в 
дневника на поста. 

 1.5.Мобилна оперативна група за съдействие, подкрепление и контрол на 
охранителите. 

Мобилните оперативни групи (автопатрули) са сформирани към  ОДЦ на  „Мултифорс 
А.С.“ ЕООД  и изпълняват указания по възникнали задачи. Съставът на всяка мобилна 
оперативна група  (автопатрул) се състои от екип оперативни дежурни охранители. 
Дежурството на екипите се осъществява по график - 12 часа. По време на дежурството екипът 
осъществява проверки в охраняваните обекти, движейки се по маршрут, който предварително 
се утвърждава за всяко дежурство. След приключване на проверките дежурният екип остава в 
офиса на повикване. При възникнали произшествия или екстремни ситуации в охраняван 
обекти 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. 

2. Служители и представители на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“  
2.1.Ръководни служители от СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“; 
2.2.Упълномощени служители от СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“, 

отговарящи пряко за охраната на обекта. 
3. МВР  
Служители от 08 РУ-СДВР и 08 РС ПБЗН - София, отговарящи по местонахождение за 

охраняваните  обекти.  
Служителите, осъществяващи контрол, задължително вписват в дневника за 

проверка резултата от проверките и вземат становище за отстраняване на 
констатираните слабости.  

4.Дневници и книги за проверка и контрол 
• Дневник за отразяване на резултатите от извършените проверки от органите на МВР; 
• Дневник за отразяване на резултатите от извършените проверки от СТОЛИЧНА 

ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“; 
• Дневник за проверки от  „ Мултифорс А.С.“ ЕООД. 
5.  Форми на контрол  
•  непосредствена физическа проверка от представители на „Мултифорс А.С.“ ЕООД; 
•  по техническите средства (телефон и радиостанция); 
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•  периодично докладване за обстановката съгласно разработен график за 
контролните обаждания;  

• организиране и осъществяване на съвместни проверки с представители на 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“ 

• организиране и осъществяване на външно наблюдение върху дейността на 
охранителния състав; 

Приоритет при осъществяване на контролната дейност и извършване на реална оценка за 
състоянието на охраната се дава на извършване на нощните проверки и проверките в празнични 
и почивни дни. 

Основен ръководен принцип в дейността на  „Мултифорс А.С.“ ЕООД  по контрола е 
спазването на единоначалието, стриктно изпълнение на регламентиращите документи и 
конкретните указания. За основа на ръководството на контролната и помощната дейност се 
използва натрупаната в  „Мултифорс А.С.“ ЕООД информация за състоянието на обектите, 
действията на охраната в различни условия и конкретната криминогенната обстановка в 
обектите и района. Контролно-помощната дейност се осъществява на планова основа. 

 Основните етапи при организирането на контролната дейност са: 
- подготовка; 
- планиране; 
- провеждане; 
- анализ и отчетност. 
6.Видове проверки:  
• Ежедневни проверки; 
• Месечни проверки – извършват се от ръководния състав от   „Мултифорс А.С.“ 

ЕООД ; 
• Проверки съвместно с оторизиран представител на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – 

РАЙОН „ИСКЪР“  по негово искане; 
• Внезапни/ненадейни проверки – извършват се от Управителя на  „Мултифорс А.С.“ 

ЕООД съвместно с ръководния състав  от  „Мултифорс А.С.“ ЕООД ; 
• Внезапни/ненадейни проверки – извършват се от ръководни служители на  

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“; 
• Внезапни/ненадейни проверки – извършват се от органите на МВР – РУ и РС ПБЗН;  
• Съвместна проверка с полицията (08 РУ-СДВР); 
• Зонови проверки; 
• Селективни проверки; 
• Целеви проверки; 
• Комплексни проверки; 
• Планови или внезапни проверки; 
• Пълни или частични проверки; 
• Насрещни  проверки – 2 пъти в нощни условия в различно време; 
• Двойни проверки – два екипа по различно време; 
• Дневни или нощни. 
 
IV. РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОХРАНАТА 
1.При  извършването на проверките се следи дали охранителите спазват изискванията на 

Закона за частната охранителна дейност:  
 Наличие на фирмен знак на  „Мултифорс А.С.“ ЕООД ; 
 Наличие, водене и съхранение на документацията за обектите, изискваща се 

съгласно клаузите на договора за охрана и чл. 24, ал. 2 от ЗЧОД; 
 Копие на лиценз на охранителното дружество за извършване на частна охранителна 

дейност; 
 Инструкция за действие на охранителите при различни ситуации; 
 Схема на района с обозначените постове, маршрути, сменност и др.; 
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 Инструкция за  реда, пропускателния режим  и охраната в обектите на СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“; 

 контрол на достъпа и проверка на сигурността на лица и  багажи; 
 Книга за отразяване на извършените проверки; 
 Книга за отразяване на влизане на външни лица и автомобили  в обекта;  
 Документи регламентиращи пожарната безопасност в охранявания обекти съгласно 

действащите нормативни документи;  
 Вътрешни документи, издадени от  „Мултифорс А.С.“ ЕООД за осигуряване на 

организацията на охраната.  
 Наличие на лична идентификационна карта на охранителя на смяна; осигуряване с 

отличителен знак на дружеството и униформено облекло – чл. 29 от ЗЧОД; 
 осигуряване на охранителите с помощни средства и средства за комуникация 

(свръзка)- чл. 34 от ЗЧОД; 
 Познаване на задълженията от охранителите и изпълнението им в съответствие с 

изготвения план за охрана на обектите и изискванията на ЗЧОД;  
 Използване на технически средства за охрана; 
 Искано съдействие от 08 РУ - СДВР и 08 РС ПБЗН - София в случаите на 

необходимост.  
2. Отчет на резултатите от проверките 
От страна на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“  
За резултатите от проверките се изготвят ежемесечни  протоколи подписани от 

отговорните длъжностни лица  за установяване на извършената работа.  
От страна на  „Мултифорс А.С.“ ЕООД : 
За резултатите от проверките се изготвят ежемесечни  протоколи подписани от 

отговорните длъжностни лица за установяване на извършената работа.  
Копие от месечния график на охранителите. 
Ежемесечна справка за работещите охранители по договор за охрана. 
Списък с назначените охранители по  постове (при промяна се актуализира).  
Необходима документация на обектите.  
 
3. Периодичност на контролните проверки при осъществяване на физическата 

охрана  
 

 

Контролен 
орган 

 

Планови проверки 

Извънредни проверки Внезапни 
проверки 

По сигнал за 
нарушение 

При усложнена 
оперативна 
обстановка 

Управител Два пъти в годината  До пет работни дни  
след получаване на 
сигнала 

До три дни след 
получения сигнал 
до отстраняване на 
предпоставките за 

 
   

По преценка 

Ръководител на 
охранителна 
дейност 

в края на всяко 
тримесечие 

До два дни след 
получаване на 
сигнала 

Един ден след 
получаване на 
сигнала, 
докладване на 

  
  

 

По разпореждане 
на управителя 
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4. Контрол с технически средства: 
4.1. С Регистратор на обходите GTR 
Охранителят, който осъществява периодичните обходи по предварително определени 

разчети, е длъжен да се обозначи в Регистратора, което е доказателство, че е извършил 
съответното обхождане по маршрута и за съответното време. 

Регистраторът не може да бъде манипулиран. След зададеното време за отчитане на 
обход, който не е извършен в рамките на разпореденото време, при натискане на копчето 
устройството не реагира. 

Охранителят е длъжен след всеки обход и обозначение в GTR, да отрази в Дневника за 
обходите съответните показания от устройството. 

В края на работната смяна вписаните цифри от Регистратора (които показват колко 
обходи са извършени), трябва да кореспондират с предварително разпоредените на охранителя 
брой обходи. 

Показанията се контролират от Началника на обектите. 
Часовият график и установъчните пунктове на обходите се разработват и актуализира 

периодично (на тримесечие), отчитайки състоянието на средата за сигурност на обектите, 
регистрираните правонарушения и инциденти в него, като задължително се разработват два 
варианта. Вариантите на часовия график са неизменна част от разработените конкретни 
указания за осъществяване на дейността на поста по обезпечаване на сигурността на обектите. 

4.2. С GPS локатор 
При реализиране охраната на обектите, наред с осъществяване на контрола върху 

дейността на охранителите от длъжностни лица на  „Мултифорс А.С.“ ЕООД ще се използва в 
практиката и контрол чрез технически средства - „GPS Локатори". GPS проследяващи 
устройства с включена Li ion батерия и GPRS трафик към мобилен оператор. Достъп чрез 
индивидуален user name и password. Достъп и поддръжка - 24/7 online. Опресняване на 
информация през интервали по-малки от минута или при събитие. Достъпът се осъществява от 
определен за целта диспечерски компютър в дежурния мониторинг център на всеки от 
членовете на Консорциум „Мултифорс А.С.“ ЕООД - „ПЗЕ“ ООД. 

Часовият график и установъчните пунктове на обходите ще се разработват и актуализира 
периодично (на тримесечие), отчитайки състоянието на средата за сигурност на обектите, 
регистрираните правонарушения и инциденти в него, като задължително ще се разработват два 
варианта. Вариантите на часовия график са неизменна част от разработените конкретни 
указания за осъществяване на дейността на поста по обезпечаване на сигурността на обектите. 

4.3. С контролни обаждания в ОДЦ 
Ежедневно в началото и края на дежурството охранителите докладват в ОДЦ за 

протичане на смяната, а при проблеми незабавно:  
 

Експерт 
„Сигурност“ 

Всяко тримесечие след 
проверката на 
ръководителя на 
охранителната дейност 

Един ден след 
получаване на 
информацията от 
Ръководителя на 
направление 
охранителна 
дейност 

Един ден след 
получаване на 
информацията от 
Ръководителя на 
направление 
охранителна 
дейност 

По разпореждане 
на управителя 

Началник на 
обектите 

Непрекъснато чрез 
свързочните и 
технически средства 

 

Чрез свързочните 
средства незабавно  

Чрез свързочните 
средства незабавно 

 

Проверки от  
СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА – 
РАЙОН 
„ИСКЪР“  

По собствен план  По собствен план и 
преценка 

По собствен план и 
преценка 

По собствен 
план и преценка 
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Примерен график за контролни обаждания в ОДЦ: 
 

№ Дневно дежурство 

1 07:00 

2 10:30 

3 13:00 

4 16:00 

5 18:00 

6 21:00 

 
V. МЕРКИ ПО ЗАСИЛВАНЕ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ОХРАНИТЕЛНИЯ 

СЪСТАВ 
1.Управителя на „Мултифорс А.С.” ЕООД  със Заповед да обяви График за засилен 

контрол от страна на административно - управленския състав на Офиса върху охранителния 
състав на съответния обект на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“ в процеса по 
осъществяване охраната на обектите. 

2.В засиления контрол да бъдат осъществявани непрекъснато следните проверки: 
  -Задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите; 
-Носене на униформено облекло, отличителни знаци, лична идентификационна карта – 

добър външен вид; 
-Състояние на охранителния състав по Постове – адекватност; 
-Познаване на задълженията от охранителния състав за конкретния Пост;  
-Извършването на обходи за предвидените Постове; 
-Добро поддържане на охранителната документация и актуални записи от охранителите 

в съответните Дневници; 
-Състояние на санитарно – хигиенния ред в охранителните помещения / места /; 
-Контролиране и недопускане: да се гледа телевизия по време на смяна, да се спи, да се 

отклонява вниманието с несвойствени дейности, да се събират охранители заедно от постовете; 
-Монтиране на регистратори на обходи, чрез които да осъществява постоянен контрол 

на охранителите извършващи обходи; 
3.Ръководител охранителна дейност на „Мултифорс А.С.” ЕООД съвместно с експерт 

„Сигурност“ да набележат ефективни мероприятия за негласно наблюдение на охранителния 
състав по време на смените.Резултатите да бъдат доведени до знанието на всеки охранител от 
обектите 

2.Ръководител охранителна дейност на „Мултифорс А.С.” ЕООД да контролира лично, 
Дневника за контрол, с оглед предприемане на незабавни мерки при допуснати нарушения. 

3.Ръководител охранителна дейност на „Мултифорс А.С.” ЕООД със Заповед да създаде 
организация охранителния състав от нощните смени на обектите на СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
– РАЙОН „ИСКЪР“,  периодично да се обаждат по мобилната връзка в ОДЦ и докладват за 
обстановката.                                                            

 
 

        РЪКОВОДИТЕЛ 

        ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ: 

(Н.НИКОЛОВ) 
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