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I. ОБУЧЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛНИЯ СЪСТАВ 
1. Първоначално обучение. 
 Системата за обучение на охранителите в „Мултифорс А.С.“ ЕООД е в съответствие с 

действащите нормативни изисквания. Дружеството ни организира за всички наши охранители 
първоначално обучение (чл. 28, ал. 3 от Закона за частната охранителна дейност) в областта 
на охранителната дейност.  

Обучението се провежда от специализирана организация, по специално разработена от 
центъра програма, основаваща се изцяло на задължителната програма минимум, утвърдена от 
МВР 

Квалификационният курс за обучение на охранители включва комплекс от теоретически 
и практически занятия с професионална насоченост, в това число: правата и задълженията на 
охранителите, правната им подготовка, усвояването на техники за лична защита, овладяването 
на умения в долекарската помощ и други.  

Обучението завършва с надлежно протоколиран теоретико-практически изпит, 
включващ и конкретен тест. На успешно завършилите се издава валидно удостоверение. 

2. Допълнително обучение и преподготовка.  
Охранителите ни получават и допълнително обучение съгласно чл. 28, ал. 4 от Закона 

за частната охранителна дейност, в зависимост от вида на охранителната дейност, която 
осъществяват, от спецификата на охранявания обект, от оценката и анализ на риска на този 
обект, от изискванията на ръководството на обекта и други. 

Въз основа на теоретико-практически общи и специализирани програми за подготовка  
на състава планово и регулярно: охранителният състав се запознава с тактика на действие в 
нормални, кризисни, извънредни и екстремални ситуации, с ред за действие при бедствия, 
аварии и катастрофи, задържане на нарушител в рамките на охранявания обект, 
особеностите при осъществяване на контролно-пропускателен режим (видове пропуски, работа 
с вносно-износна и друга документация, пряк контрол, проверка на хора и автомобили и 
прочие), с изискванията при обход, с подходящите за конкретната ситуация начини на 
реагиране и т.н. Извършва се обучение за наблюдение, контрол и отчитане на сигнално-
охранителни системи, както и на специфични контролни устройства, видеосистеми и 
модули за наблюдение. Провеждат се занятия по оръжезнание и практическо боравене с 
оръжие (неогнестрелно - газово), в това число и учебни стрелби, по действия на охранителите 
в нормални и екстремални условия, включващи актуални национални и международни 
заплахи за сигурността, по взаимодействие на „МултифорсА.С.“ ЕООД със съответния 
обект на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОИН „ИСКЪР и с органите на МВР, по правна 
подготовка,  оказване на долекарска помощ и др. Важна роля за поддържане и проверка на 
уменията играят ежемесечно провежданите от дружеството учебни тревоги с инсценировки 
на различни ситуации – извънредни ситуации, мними провокации и комбинации, скрити 
засади, секретни постове и други. 

Тримесечно с охранителния състав се провеждат учебни дни с теоретическа и 
практическа насоченост, които обикновено завършват с изпити за проверка на знанията и 
уменията на охранителите. На определени интервали от време (най-често през шестмесечен 
период) се провеждат вътрешнофирмени изпити по тестова система. Въз основа на 
изготвените програми с охранителите от обектите на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОИН 
„ИСКЪР се провеждат и теоретико-практически учебни сборове, включващи общи положения 
на правната, физическата, техническата и стрелковата подготовка, запознаване с новите 
моменти в областта на пожарната безопасност и с прилагането им в практиката, 
припомняне на изискванията по плана за охрана и проверка на уменията за изпълнението 
им в конкретни ситуации, в това число в симулирани екстремални условия, обучение за 
работа с различни видове сигнално-охранителни и известителни системи, придобиване на 
умения за работа с компютърна техника и радиосвързочни средства, реагиране при 
неправомерни действия на група лица и при терористичен акт и т.н.  

Основна цел на подготовката и преподготовката на охранителния състав е 
осигуряването на пълна натренираност и взаимозаменяемост на екипите. Особено внимание 
дружеството отделя на изучаването на новоназначените охранители в процеса на практическото 
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изпълнение на охранителните задачи. Същите се запознават детайлно с набора от охранителна 
документация, както и с регламентиращите документи на съответния обект. Тази дейност, 
заедно с практическото обучение на новоназначените охранители, се осъществява главно от 
началника на охраната и под контрола на съответния експерт. Сериозно внимание се обръща на 
личния пример, съчетан с показ и обяснение. 

 

 
 
3. Примерен план – програма за допълнително специализирано обучение на 

охранителите от обекта съгласно чл. 28, ал. 4 ОТ ЗЧОД 
Цели на обучението 
- Повишаване на знанията и практическия опит на охранителите за изпълнение на 

специфични охранителни задачи в охранявания  обект съгласно ЗЧОД и изискванията на 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОИН „ИСКЪР. 

- Подобряване на качеството на охранителната дейност. 
Структура на обучението 
Субекти: Охранители, преминали курс за първоначално обучение по програма минимум 

и подготовка преди поемане на охраната на обекта. 
Същност на обучението: Допълнителна специализирана подготовка по настоящата 

програма съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗЧОД. 
Допълнителното обучение завършва с проверка знанията на ангажирания охранителен 

състав, чрез попълване на тест или провеждане на събеседване. 
Учебната програма се състои от следните модули: 
Първи модул: Права и задължения на охранителите при различни ситуации в обекта 
Втори модул: Оборудване с помощни средства, комуникации и начини за използването 

им 
Трети модул: Култура на поведението 
Форми на обучение: 
- лекция (беседа); 
- практическо занятие. 
Време – 2 учебни дни през годината, м.м. …… по 5 учебни часа, по 50 мин. всеки. 
Учебно – тематичен план 
 
ПЪРВИ МОДУЛ – Права и задължения на охранителите при различни ситуации в 

обекта 
 

№ Наименование на темите 
Разпределение на учебното време 

Лекция 
(беседа) 

Практическо 
занятие 

Всичко учебни 
часове 

1. 
Характерни специфични особености на охраната в 
обекта. Оценка на обстановката и начини на 
реагиране. 

1ч. - 1 ч. 
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2.  Основни форми на терористична дейност. Цели и 
обекти. Тактика на водене борбата срещу тероризма. 1ч. - 1ч. 

3.  
Тактика на действие на охранителния състав при 
получаване на анонимно обаждане за подготвен 
терористичен акт. 

20 мин. 30 мин. 1ч. 

4. 
Дейност на охранителния състав при осъществяване 
на пропускателен режим и обход на обекта в дневни 
условия. Специфика на обходите в нощни условия. 

20 мин. 30 мин. 1 ч. 

5. 
Организация на охраната и начина на реагиране на 
охранителите при различни кризисни ситуации–
пожар, наводнение, др. 

30 мин. 20 мин 1 ч. 

6. 
Задължения на охранителите за предотвратяване на 
терористични актове. Начини на реагиране при 
получаване на сигнали за заплахи. 

1 ч. - 1 ч. 

7. Начини на реагиране при сигнали за пожар. 1 ч. - 1 ч. 

8.  
Начини и средства за оказване на долекарска помощ 
при наранявания и травми предизвикани от 
стихийни бедствия и терористични актове. 

30 мин.  20 мин.  1ч. 

 Всичко за първи модул: - - 8 ч. 
 
ВТОРИ МОДУЛ – Оборудване с помощни и лични предпазни средства, комуникации и 
начини за използването им 
 

№ Наименование на темите 
Разпределение на учебното време 

Лекция 
(беседа) 

Практическо 
занятие Всичко часове 

1. 

Видове помощни средства. Изисквания на ЗЧОД. 
Допълнителни охранителни средства, съобразно 
спецификата на обекта. 
Обстоятелства, които налагат използването на 
помощни средства. 
Начини за използване на помощните средства. 
Забрани. 
Лични предпазни средства. Понятие и използването 
им. 
Средства за комуникации. Видове. Задължения за 
използването им. 
 

30 мин. 20 мин 1 ч. 

 Всичко за втори модул: 30 мин. 20 мин. 1 ч. 
 
ТРЕТИ МОДУЛ – Култура на поведението 
 

№ Наименование на темите 
Разпределение на учебното време 

Лекция 
(беседа) 

Практическо 
занятие Всичко часове 

1. 

Изисквания за култура в поведението. Понятия. 
Начини на общуване. Изисквания на ЗЧОД.   
Конфликти: 
- видове конфликти; 
- указания за предотвратяване и ликвидиране на 
конфликтни ситуации. 
 

1 ч.  - 1 ч. 

 Всичко за трети модул: 1 ч. - 1 ч. 
 

Забележка:  
1. В зависимост от подготовката на охранителния състав могат да се включат и други теми, съобразно 

възникналата необходимост. 
2. Обучението на охранителния състав се осъществява от ръководителя на охранителната дейност, 

отговарящ за обектите на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОИН „ИСКЪР с участие на специалисти по 
специфичните теми. 
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Обучението на охранителния състав ще се осъществява от специализирана организация съгласно ЗЧОД, 
а допълнителната им специализирана подготовка ще се осъществява по предварително разработена и 
приложена към конкурсната документация програма.  

През периода на изпълнение на договора с охранителният състав ще бъде планирано и проведено 
специализирано обучение на интервал от 4 (четири) месеца по изготвена програма 

Приоритетно по време на обучението ще се изучават въпросите по начина на осъществяване на охрана, 
контрол на пропускателния режим, изпълнение на служебните задължения, действие при различни видове 
кризисни ситуации и други.  

Основно внимание по време на обучението на охранителния състав се отделя на: 
- организиране и осъществяване на охрана и пропускателен режим; 
- подготовка и усъвършенстване на уменията и действията на личния състав за предотвратяване и 

ликвидиране на диверсионно-терористични действия и престъпни посегателства; 
Всеки охранител ще притежава документ удостоверяващ професионалната му квалификация. 
 
4. Примерна програма за допълнително обучение, вкл. за действия на 

охранителния  състав в кризисни, екстремални и извънредни обстоятелства. 
 

Месец Съдържание на темите Учебни часове 
Метод 

1 2 3 

І месец 

1. Приемане (сдаване) охраната на обекта. Инструктаж на ново 
постъпващата смяна. Водене на обектова документация. 
Пускане, обслужване и спиране на СОТ. 

2. Ред за действие на охранителния състав при откриване на 
предмети и пакети със съмнение за монтирано в тях взривно 
устройство. Откриване на самоделно взривно устройство по 
демаскиращи признаци 

3. Работа със свързочни средства. 

1 учебен час 
практическо занятие 
 
½ учебен час 
лекция 
 
½ учебен час 
практическо занятие 

ІІ месец 

1. Пропускателна дейност - характерни особености на 
процедурите в пропускателния режим на обектите. 

2. Ред за действие при получено анонимно обаждане за 
поставено взривно устройство. 

1 учебен час 
лекция 
2 учебни часа 
Практическо занятие 

ІІІ месец 

1. Работа на охранителния състав с металодетектори. Извършване 
на лични проверки на излизащи от обекта лица. 

2. Изготвяне на писмен доклад за събитие, свързано с произшествие 
на обекта. 

1 учебен час 
лекция и практическо 
занятие 
1 учебен час 
лекция 

ІV месец 

1. Действия на охранителния състав в екстремни случаи - 
нападение, задействане на СОТ. Ред за събиране на 
информация и обобщаването й. 

2. Оказване на първа медицинска помощ на пострадали лица. 

1 учебен час 
практическо занятие 
 
1 учебен час 
лекция 

V месец 

1. Ред за действие при незаконни посегателства, включително и 
въоръжен грабеж. Тактически действия при задържане на 
лице. Задържане на нарушител и предаването му на 
полицията. Поставяне на белезници 

2. Действия на охранителния състав при откриване на 
проникване в обекта. 

1 учебен час 
практическо занятие 
 
 
1 учебен час 
практическо занятие 

VІ месец 

1. Ред за взаимодействие с полицията и служителите на 
съответния обект на СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОИН 
„ИСКЪР  в кризисна ситуация от природно бедствие – 
земетресение и наводнение. 

2. Ред за действие на охранителния състав при производствена 
авария. 

1 учебен час 
лекция 
 
 
1 учебен час 
практическо занятие 

VІІ месец 

1. Действия на охранителния състав при обход, наблюдение, 
патрулиране и засади. 

2. Работа със свързочните средства. Ред, начин и съдържание на 
докладите. 

1 учебен час 
Лекция 
1 учебен час 
практическо занятие 

VІІІ 
месец 

1. Извършване на лична проверка на лица и проверка на напускащи 
обекта МПС. 

2. Ред за съпровождане на външни лица на територията на 
обекта. 

1 учебен час 
лекция 
1 учебен час 
практическо занятие 
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ІХ месец 

1. Пропускателна дейност - характерни особености на процедурите в 
пропускателния режим в обектите. 

2. Ред за използване на средствата за принуда и защита от 
охранителния състав. 

1 учебен час 
лекция 
1 учебен час 
практическо занятие 

Х месец 

1. Мерки за безопасност при боравене с неогнестрелно оръжие. 
2. Действия на охранителния състав в екстремни ситуации – 

получаване на съобщение за подготовка на терористичен акт. 

1 учебен час 
изпит 
1 уч. час практическо 
занятие 

ХІ месец 

1. Действия на охранителния състав при получаване на 
разпореждане за повишаване на бдителността. 

2. Ред за извършване на обход, патрулиране и наблюдение при 
влошени метеорологични условия – обилен снеговалеж и 
обледяване. 

1 учебен час 
лекция 
1 учебен час 
лекция 

ХІІ месец 

1. Запазване на местопроизшествие от проникване в обекта. 
Изготвяне на писмен доклад за произшествие на обекта – 
осъществена кражба. 

2. Проверка на МПС при влизане в обекта. 

1 учебен час 
практическо занятие 
1 учебен час 
практическо занятие 

                 
ІІ. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН 

ИНСТРУКТАЖ 
 „Мултифорс А.С.” ЕООД  има изградена добре функционираща Системата за 

извършване на инструктажи при осъществяване на охранителните услуги.  
Системата за извършване на обучения/инструктажи при осъществяване на 

охранителните услуги, е част от Интегрираната система на управление /ИСУ/ по 
международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 18788:2015, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 
27001:2013, които са внедрени със Сертификати и функционират в структурите на „Мултифорс 
А.С.” ЕООД. 

В организацията се провеждат обучения/инструктажи по здравословни и безопасни 
условия на труд, пожарна и аварийна безопасност съгласно изискванията на нормативните 
документи, действащи в Р. България. 

1. Провеждане на инструктажи  
На основание чл.2 от Наредба № РД-07-2 на МТСГ и МЗ от 16.12.2009 г. и заповед на 

Управителя  са определени видовете инструктажи, лицата които ще бъдат инструктирани и 
програма за провеждане на инструктажа в „Мултифорс А.С.” ЕООД. Системата за извършване 
на инструктажи е неразделна част от ИСУ и обхваща процеси на две основни нива: 

Изпълнителен състав  
Охранители и служители, които непосредствено осъществяват охранителните услуги.  
Ръководен състав 
Осъществява оперативния контрол на изпълнителния състав, по отношение точното и 

стриктно изпълнение на охранителните услуги.  
В рамките на процесите по осъществяване на охранителните услуги, задължително 

се реализира ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ на изпълнителния състав, по отношение 
изпълнението на функционалните им задължения. Оперативният контрол се извършва в 
съответствие с документ „Работна инструкция за осъществяване на оперативния контрол 
в охранявани обекти".  В процеса на Оперативния контрол, длъжностните лица, които го 
осъществяват, задължително преминават през инструктаж.  

При извършване на Оперативния контрол по места, контролиращият в работен 
порядък осъществява инструктажи на място на охранителния състав, съобразно 
оперативната обстановка, прави практическо проиграване на ситуации и др. с цел 
поддържане нивото на бдителност и адекватност. 

Тези действия се отразяват в Книгите за инструктаж и Протокол за проиграване.  
2. Видове инструктажи 
• Начален; 
• На работното място; 
• Периодичен; 
• Ежедневен; 
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• Извънреден 
3. Обхват на инструктажите и документиране на провеждането им  
Начален инструктаж се провежда на лицата, които 
• Постъпват на работа; 
• Командировани охранители и служители; 
Документирането на началния инструктаж се извършва със записване и полагане на 

съответните подписи в Книгата за начален инструктаж и с издаване на служебна бележка, която 
се съхранява в личното досие на работещия.  

Инструктаж на работното място се провежда на всички новопостъпили или 
преназначени лица. 

Документирането на инструктажа на работното място и допускането на инструктирания 
до самостоятелна работа се извършва от прекия ръководител като се отбелязва в книгата за 
приемане и сдаване на дежурства.  

Периодичен инструктаж 
Провежда се на всеки три месеца. На отсъстващите охранители периодичният 

инструктаж се провежда в деня на явяването им на работа.  
Документирането на проведения периодичен инструктаж се вписва в книга за проведен 

периодичен инструктаж.  
Извънреден инструктаж се провежда  
• След всяка трудова злополука по чл. 55, ал.1 на Кодекса за социалното осигуряване и 

установена професионална болест, както след пожар, авария, природно бедствие и др.; 
• При констатирани нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност 

и здраве при работа; 
• При промяна на работното място или организация на работа; 
Документирането на извънредния инструктаж и темата на инструктажа се записват в 

книга за периодичен инструктаж.  
Ежедневен инструктаж  
Провежда се всеки ден от ръководителя на охранителна дейност.  
Документира се в книга за ежедневен инструктаж.  
Инструктаж на външни посетители:  
Извършва  се от дежурния хранител на съответния пост съгласно Инструкция за 

инструктаж на външни посетители и се документира в Книга за инструктаж на външни 
посетители, (типова форма).  

4. Тематика за видовете инструктажи 
• опасности и рискове, чиито източници, съществуване, прояви и начини за 

предотвратяване, намаляване и ограничаване са известни - работно оборудване, машини, 
съоръжения и технологични процеси, фактори на работната среда и трудовия процес, 
използвани материали, пътни маршрути и опасни зони (вкл. шахти, асансьори и др.), 
транспортни средства; 

• правила за организация на работа; 
• причини и характер на най-често допускани трудови злополуки, установени 

професионални заболявания, примери за допускани грешки и нарушения; 
• условия и ред за деклариране, установяване, регистриране и отчитане на трудовите 

злополуки и професионалните заболявания; 
• колективни средства за защита и лични предпазни средства, в т.ч. специалното 

работно облекло; 
• правила за оказване на  долекарска помощ при увреждане на здравето при работа; 
• безопасност на движението в района на обекта за охрана и извън него; 
• запознаване с плановете за действие при пожар или авария; 
• начините за безопасна евакуация на работниците, служителите и временно 

пребиваващи в обекта при възникване на извънредна ситуация; 
• конкретни правила и изисквания по безопасност и здраве при работа; 
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• работни места, при които съществува опасност от възникване на аварии,  повреди, 
терористични заплахи и бомбени атентати; 

• съществуващи опасности и рискове за здравето, тяхното непосредствено и 
последващо въздействие; 

• знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и изисквания за специфично 
поведение на работещите; 

• пожарна и взривна опасност на работните места в района за охрана, мерките за 
пожарна безопасност, които трябва да се спазват, както и работата с уредите, съоръженията и 
инсталациите за известяване и гасене на пожари и начините на използването им; 

• конкретни разпоредби, инструкции действащи в обекта за охрана и други 
специфични правила и изисквания; 

• запознаване на охранителя с Плана за охрана на обекта и провеждане на обучение 
по методите за охрана на обекта. 

5. Изисквания за безопасност при  работата 
При застъпване на смяна охранителят е длъжен:  
• Да провери наличието и изправността на помощните средства; 
• Да провери наличието и изправността на сигналните устройства и 

предупреждаващите знаци; 
• Да провери изправността на алармените системи, периметровото и другото 

охранително осветление, средствата за пожарогасене и водоснабдяване, електрическите 
нагревателни уреди, отоплителните уреди, състоянието на аптечката, наличието на 
необходимата служебна документация в обекта; 

• Да провери изправността на механичните бариери, застопоряващите устройства, 
устройствата за оглед на транспортните средства, системите за достъп; 

• Да провери територията на охранявания обект съгласно план-схемата за обход на 
обекта. Да провери има ли изменения в оградните съоръжения на обекта; 

• Установените несъответствия се отразяват в Дневника за приемане/предаване на 
дежурствата и се уведомява администрацията на обекта и началника на обектите. 

Изисквания за безопасност по време на работа  
• Обходът на охраняваната територия се извършва съгласно разработената схема, като 

се спазват мерките за лична безопасност. Маршрутът не трябва да преминава през ями, 
натрупани отпадъци, изкопи, необезопасени кладенци, резервоари с вода; 

• Територията на обектите през нощта трябва да бъде подходящо осветена, така че, да 
има възможност да се наблюдават труднодостъпните за охрана места и подходите към тях; 

• На транспортните КПП се спазват правилата за безопасен преглед на преминаващите 
МПС; 

• До спирането на МПС, охранителят се намира на определеното безопасно място; 
• Огледа се извършва при напълно спряло МПС като за целта се използват специални 

естакади или по изключение, стълби с куки за захапване; 
• Площадката на естакадите трябва да бъде с площ минимум 1 кв.м., височина не по-

ниска от борда на товарен автомобил и стълба с перила за безопасно качване; 
• При излизане от обекта охранителят спира МПС, извършва необходимата проверка, 

ако такава се изисква, отваря вратата (или вдига бариерата) като я закрепва със специално 
приспособление или фиксатор и застава на определено безопасно място; 

 При използването на механична врата: 
• Да се снеме застопоряващото устройство; 
• Проверява се дали в зоната на движение на крилата има хора, предмети или МПС; 
• Отварянето и затварянето да става само от пулта за управление; ако пулта или 

механизмите не работят или работят шумно, с вибрации и прекъсван - да се уведоми 
администрацията; 

• При охраната на обектите, охранителите на смяна не могат да изпълняват функции, 
които не са им разписани в Плана за охрана на обекта или не са съгласувани предварително с 
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началника на обекта. 
• Използването на специалните помощни средства се извършва в съответствие с 

изискванията на Закона за частна охранителна дейност. 
 При извънредни обстоятелства охранителят е длъжен: 
• Да уведоми незабавно ръководителя на охранителна дейност; 
• При възникване на пожар, запалване, срутване, авария, наводнение или друго 

стихийно бедствие в района на охранявания обект да уведоми  РС ПБЗН и ОДЦ и да предприеме 
предписаните му в Инструкциите действия, спазвайки изискванията за лична безопасност; 

• При наличието на пострадали да уведоми „Спешна помощ“ и да им окаже първа 
долекарска помощ; 

• При нападение на обекта , установяване на нарушители  в района на обекта, или 
задържане на нарушител - уведомява териториално РУП и ОДЦ; 

• При хулигански действия, агресивно поведение и оказване на съпротива от граждани, 
опити за несанкциониран  достъп до охранявания обект уведомява териториално РУП и ОДЦ. 

Изисквания за безопасност при приключване на работа 
При приключване на работа и сдаване на дежурството охранителят е длъжен: 
• да предаде поста по установения в Плана за охрана на обекта ред; 
• да уведоми застъпващия охранител за възникналите проблеми и опасности в обекта, 

които могат да окажат влияние на безопасната работа; 
• да го информира за поставени нови задачи и дадени указания от преките 

ръководители.  
• да предаде дежурното помещение подредено и почистено; 
• да предаде свързочните и помощните средства в изправност; 
• да направи необходимите записи в тетрадките и дневниците на обекта. 
 
При провеждането инструктажи, ръководните лица се съобразяват с указанията и 

препоръките на териториалните полицейски органи, с оглед особеностите на 
криминогенната обстановка в региона и реализиране на взаимодействие при 
необходимост. 

Провежданите инструктажи са подчинени изцяло с изискванията на Закона за 
частната охранителна дейност, трудовото законодателство и други нормативни 
документи, регулиращи осъществяването на охранителните услуги.  

 
 

      РЪКОВОДИТЕЛ 
      ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ: 

(Н.НИКОЛОВ) 
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