
ДО
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” №17

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от „Агенция за охрана и сигурност СГ-5. ООД и 

подписано от Милко Огнянов Михалков в качеството му на Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Желаем да участваме в обявената от Вас процедура, като приемаме всички условия 

за участие в нея. Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно 

документацията за участие при следните условия : подробно разписани в приложения 

План за извършване на физическа охрана

(прави се кратко описание па дейността па участника, техническо оборудване, човешки 
ресурс и възможностите за осигуряване качеството на предмета на поръчката, 
включително кратко описание на наличната система за инструктаж, помощ и контрол 

на охранителите и др. относими)

|.Ще изпълняваме качествено и добросъвестно охраната на обекта, предмет на 

обществената поръчка от противоправни посегателства, спазвайки нормативните 

изисквания за дейността.

2.Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца

3.Предлагаме следното за подобряване на качеството на услугата, предмет на 

обществената поръчка и за реакция при екстремни ситуации (в случай, че има такива)

о Системен анализ на средата за сигурност и установяване на степента на риска, в 

т.ч. и причините и условията за извършване на правонарушения и инциденти и 

определяне на слабите места, способстващи за негативни последици за живота и здравето 

на лицата пребиваващи на територията на обекта (отчитат се извършените в обекта и
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прилежащата му територия правонарушения и инциденти по място, време и характер, 

както и спецификата, отнасяща се до особеностите на обекта, неговото местоположение и 

инфраструктура, извършваната дейност, както и човекопотока преминаващ през и около

района на двете зони).
о Партьорство, взаймодействие и обмен на информация с оправомощените за

обекта длъжностни лица от Министерство на културата, обслужващите структури на

МВР. имащи съответната териториална компетентност за превенция и противодеиствие

на престъпни посегателства, терористични заплахи и актове, както и кризи от различен

характер, изразяващи се в:
о Оценка в уязвимостта на обекта - основаваща се на база установени или

получени сигнали и информация за престъпни посегателства в т.ч. и терористични

заплахи и актове — периодична актуализация;

о Набелязване на мероприятия за оптимизиране на дейността за гарантиране на 

сигурността на обекта в т.ч. и обезпечаване и оптимизиране на техническите системи за 

физическа защита;
о Установяване на предпоставки за извършване на престъпни посегателства или 

терористична заплаха в т.ч. пропуски в мерките за гарантиране на сигурността и защита 

на имущиство, живота и здравето на лицата пребиваващи на територията на двете зони „

Мария Луиза и „Ларго“;
о Системнно информационно обезпечаване за състоянието на средата за

сигурност;
о Обучение и инструктиране на персонала, както и периодично проиграване на

действия при възникване на ситуации от различен характер;

о Подбор на персонал за физическа защита (охранители) и прецизно разписани

права, задължения и отговорности за сигурността в обекта,

о Поддържане и повишаване на професионалната квалификация на персонала на 

„АГЕНЦИЯ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ СГ-5.” ООД. осъществяващ физическа защита 

на обект: „ Античен културно комуникационен комплекс „ Сердика" гр. София ,

о Системно и своевременно идентифициране и отстраняване на слабите места на

зоните Мария Луиза „ и „Ларго“, касаещи сигурността им;

о Изготвяне и спазване на регламентираните вътрешни разпоредби и режима на 

достъп до двете зони и прилежащата им територия на основание приети от Възложителя 

вътрешни актове;
о Внедряване на комплексна денонощна физическа охрана на обекта с прилагане 

на съответстващи функции по планиране, организация, координация и контрол на 

дейността и използване на персонал за физическа защита (преминал съответен курс на
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обучение и притежаващ необходимата професионална квалификация) и технически 

средства за физическа защита (система за видеонаблюдение, сигнално - охранителна 

техника, средства за комуникации (радио - връзки), денонощна мобилна комуникация и 

оперативна група за реагиране и контрол с патрулен автомобил),

о Спазване на етични стандарти за професионално поведение при осъществяване

на дейността по обезпечаване на сигурността на обекта.

о Прилагане на мерки за системна координация, взаимодействие, ръководство и 

контрол на силите и средствата от Оперативен дежурен център, дублиране на 

оповестяването и връзката, както и прегрупиране на допълнителни мобилни сили от

„АГЕНЦИЯ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ СГ-5.” ООД;

о Поддържане на лоялни и делови отношения с Възложителя за решаване на

въпроси от взаимен интерес.

4.При изпълнение на обществената поръчка ще възстановя допуснати нанесени 

материални щети на охранявания от мен обект в срок не повече от 1 /един/ календарен ден.

5.Декларираме, че представлявания от мен участник разполага със следните 

собствен н/шети /ненужното се зачертава! транспортни средства и техническо

оборудване за изпълнение на поръчката.

№ Транспортни средства /описва 

се вида/

Техническо оборудване /описва се вида/

1 Лек автомобил Фолксваген 

голф с per № СВ7063 ВМ

Униформено облекло лятно и зимно с отличителен 

знак

2 Лек автомобил Тойота Ланд 

круизер СА5470 РВ

Идентификационна карта

3 Палка Тип: TF - 24/59; 
Материал: полипропилен; 

Дължина: 590 мм;

Тегло 510 g;

4
Белезници Тип на връзката: верижна 

Ключ: Стандартен 
Покритие: Никелирани

5.
Ел, фенер Размер 480 х 360;LED диод с 200 лумена 

мощност. Работна дистанция от над 350 метра. Тяло 

изработено от анодизиран авиационен алуминий 6061- 

Т6, с обща дължина 242 мм, диаметър на тялото 29 мм, 

и диаметър на главата около рефлектора 76 мм. Два
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1. План за охрана на съответния обект, който включва:

- особености на обекта

- организация на охраната /постове, маршрути, смени, комуникации/

2. Образци (снимки) на лична идентификационна карта, отличителен знак и

униформено облекло на охранителите.
3. Други документи по преценка на участника, свързани с изпълнението на

поръчката.

Декларатор: 

(Милко 

„Аге 

5.“ 0 0

Към настоящото прилагаме:

режима на работа, мощен и икономичен, в мощния 

батериите издържат 220 минути в режим на 

непрекъсната работа, а при икономичния 50 часа. В 

комплект с две презареждаеми батерии NT18650 

фенерът може да работи и с четири батерии CR12j A

Полицейска свирка Материал - метал________________

Радиостанция „ТК-2302/3302 KENWOOD 

Мобилен телефон Nokia 1100_______________ __________

05.12.2016 г.

(дата на подписване)



УТВЪРЖДАВАМ :
/М
У

С и г у р н о с т

гр. С о ф и я .....

ОХРАНА И 
С Г -5“ ООД  
.................2 01 6 г .

GROUP 5

Проект

ПЛАН
ЗА

ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТ„ 

АНТИЧЕН КУЛТУРНО КОМУНИКАЦИОНЕН КОМПЛЕКС„
СЕРДИКА" ГР. СОФИЯ"



L ОБЩ И ПОЛОЖЕНИЯ

• Плана е изготвен съгласно изискванията на чл.24, ал.2 от Закона за 

частната охранителна дейност (ЗЧОД) и регламентира организацията на 

охранителната дейност, задълженията на длъжностните лица по осъществяването 

на охраната на движимото и недвижимо имущество в обект: „ Античен културно 

комуникационен комплекс .. Сердика гр. София_1
• Планът за охрана на обекта има задължителен характер и регламентира 

действията, в съответствие с изискванията за законосъобразност и 

целесъобразност, съобразно създалата се обстановка.

• Непосредственото ръководство на персонала за физическа защита се 

осъществява от ръководител на охранителна дейност и началника на охрана.

• Методическото ръководство, професионалната и специализирана 

подготовка, както и финансовото осигуряване на служителите, обезпечаващи 

сигурността на обекта се осъществява от „Агенция за охрана и сигурност СГ-5. ООД.

• Взаймодействието за оперативно обезпечаване на сигурността на обекта, 

се осъществява между оправомощен представител на „ Античен културно 

комуникационен комплекс „ Сердика" гр. София" и началника на обекта.

• Функции на ръководство и контрол спрямо персонала за физическа 

защита, относно осъществяваната от него дейност имат оправомощените 

представители на Възложителя в лицето на „ Античен културно комуникационен 

комплекс „ Сердика" гр. София"и изпълнителя „ А г е н ц и я  за  охрана и сигурност СГ-5 .”

ООД.

• Дейностите по физическата защита на обекта се базират на разпоредбите 

на Закона за частната охранителна дейност, нормативните актове на МВР, 

изискванията на Възложителя и други държавни институции, отнасящи се до

гарантирането на ситурността в него.

• Сигурността и достъпът в обекта се обезпечават в съответствие с 

утвърдени от ръководството на „ Античен културно комуникационен комплекс „ 

Сердика" гр. София" към Министерство на културата, регламенти за достъп до

комплекса;

• Тактическите действия на физическата охрана при евентуално нападение 

или възникнала екстремална ситуация целят овладяване и контролиране в 

максимална степен на създалата се обстановка и в зависимост от конкретната



ситуация - избор на оптимален вариант за действия, които гарантират съхраняване 

и опазване на имуществото от унищожаване или престъпно посегателство.

.  Плана за охрана на обекта е разпоредителен, но не ограничава 

охранителите в избора на действия при създадена екстремална ситуация. Тези 

действия трябва да са адекватни на създадената се конкретна обстановка и да са

законосъобразни.

1L И ОСОБЕНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОХРАНЯВАНИЯ ОБЕКТА 

Местоположение. особенности и характеристика..

Античен културно комуникационен комплекс „ Сердика гр. София към 

Министерство на културата се намира в общественото площадно и подлезно 

пространство на север от „София хотел Балкан" / бивш хотел Шератон/ на запад от 

сградата на Народното събрание, на изток от бул. „Мария Луиза" и на юг от джамията

„Баня баши.
Обекта се състои от две зони- зона „ бул. Мария Луиза"- /открита и закрита

част/ и зона „Ларго":
Зона „ бул.Мария Луиза“- включващо откритата част пред ЦУМ,което

обхваща нивото пред колонадата на ЦУМ средното ниво на терасата на

археологическите останки и долното ниво на самите антични структури. Закрита

част на тази зона е под бул. „ Мария Луиза" между двата входа на Метростанция „

Сердика". Общата прощ на зона „ бул.Мария Луиза" е 10 ЮОкв.метра.

Зона "Ларго"-включващо площадното ниво на пл." Независимост между бул.

Дондуков, ЦУМ, Министерски съвет, подлеза при църквата „ Св.Петка Самарджииска и

подлезното ниво от Църквата „ Св. Петка Самарджийска до подлеза между

Министерски съвет, Президенството, Обща площ на „Ларго", с приблизителна площ

от 9700 кв.метра.
Към комплекса са и двата асансьора , който се намират в обществената зона на 

комплекса, ключовете от същите се съхраняват при охранителя на Пост №1, които 

при авария, уведомява определеното от възложителя лице.

Цостъп до обекта
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Достъпа до обект зона „ Ларго" е свободен за времето от 07.00 часа до 21.30 

часа, през зимата и до 22.30 часа през лятото , а събото и неделя от 08.00 часа до

21.30 часа
Достъпа до зона „ Мария Луйза" открита част е свободен за посетители, а 

закритата част се посещава при организирани посещения, след разрешение от 

Министерство на културата и се отваря в присъствето на служител на 

министерството.
Ключовете и за двете зони се съхраняват в специално обособено място в

помещението за охрана, което се намира в зона „ Ларго .

Охранителя от Пост № 1, съвместно с охранителя от Пост № 2 затварят двете 

ролетни щори, на двата входа на зона „Ларго", в определеното за това време и 

следят за нерегламентирано проникване в района на зоната.

Ланни за техническите сист еми за физическа защ ита

Зоните на „ Античен културно комуникационен комплекс „ Сердика гр.

София" са обезпечени със:
- Изградена система за видеонаблюдение, която разполага с .16 бр. 

охранителни камери за локална охрана на двете зони и прилежащата им територия, 

като монитора за контрол е изведен в помещението на охраната от Пост № 1 

находящо се в зона „Ларго". Системата за видеонаблюдение има възможност за 

архивиране на получените данни с оглед проверка и анализ на отразените събития.

- Система за пожароизвестяване и зведена при охраната на Пост № 1, със

съответния план за евакуация;

- Паник бутони и на двата поста - Пост № 1,

- Сигнално - охранителна техника (СОТ), изведена при денонощната охрана

находяща се на Пост № 1 -зона „ Ларго
- Осветление - има изградено осветление и монтирани осветителни тела в

двете зони, нато контрола се осъществява, чрез изградени ел. Табла, от които се 

изключва осветлението от охранителя на пост № 1 

Вероятни заплахи за обекта
- Кражба и унищожаване на антични културни- исторически предмети,

- Внасяне на забранени предмети и вещи на територията на обекта;

- Протесни действия или масови безредици, породени или иницирани от

граждани и организации;
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- Действия на групи или лица, характеризиращи се с вандализъм;

Нарушаване на обществения ред от страна на посетители,

- Извършване на терористични действия;

Възникване на кризисни ситуации в зоните на обекта, 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 взоните на обекта, породени от 

природни явления и бедствия - земетресения, наводнения, бури, пожари и други.

Уязвими м еста и критични точки

Уязвимите участъци са входовете на зона „Ларго” и стълената част на зона 

„Мария Луиза”. Като особенно , уязмим се явява входа откъм митистелски съвет и 

президенството. В зона „Ларго” функционира ресторант „ Бохема”, предвид факта на 

ранното затваряне на двете лоретни щори на зоната, се стига до чести конфликти с 

клиенти и персонала на завединието. За недопускане на инциденти и конфликти е 

необходимо да се организира среща с Столична община , Министерство на 

културата, управителя на ресторанта и дружеството, с оглед регламентиране на 

работното време и начина на достъп на клиенти и персонал до обекта.

Средства за комуникационни на обекта
Комуникацията ще се осъществява посредствум осигурена непрекъсната 

връзка, която за по голяма сигурност ще бъде комбинирана,с цел да осигури 

подаване на контролни обаждания и своевременно сигнално уведомяване.

В стаята на охраната има стационарен телефон за връзка с ръководството на

училището.
Дружеството „АГЕНЦИЯ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ СГ-5.” ООД, за подобра 

координация и контрол на дейността за осигуряване на сигурността на обекта ще

ползва следното оборудване: ,,
- мобилни телефони -за комуникация с: ОДЦ на „АГЕНЦИЯ ЗА ОХРАНА И 

СИГУРНОСТ СГ-5.” ООД, ръководителя на охранителната дейност, органите на МВР, 

национален телефон за спешни повиквания 112, и др.);
След подписване на договора, ще бъде разработена комуникационна схема и 

списък с телефонните номера на отговорниците на обекта, ръководството на 

„АГЕНЦИЯ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ СГ-5.” ООД, ОДЧ на 05 и 01 РУ-СДВР, 05 PC ПБЗН 

и други, имащи отношение към предмета на дейност, както и реда и вариантите за 

връзка с тях. Комуникационната схема е неизменна част от указанията за 

осъществяване на дейността на охраната по обезпечаване на сигурността на обекта.



КОНЦЕПЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ФИЗИЧЕСКАТА ОХРАНА НА ЗОНИТЕ „ Мария Луиза „ и Лалго

I IIFfI НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ФИЗИЧЕСКАТА ОХРАНА

■ Организиране и осъществяване на надеждна и ефективна физическа и 

техническа защита и сигурност на обекта и културно- историчиското имуществото в 

него, а също така и гарантиране безопасността на служители, посетители и 

граждани пребиваващи на територията обекта.
■ Регламентиране правилата и условията за осигуряване на ежедневна 

денонощна невъоръжена охрана и пропускателен режим на обекта от „АГЕНЦИЯ ЗА

ОХРАНА И СИГУРНОСТ СГ-5.” ООД.
■ Гарантиране спазването на вътрешните правила и разпоредби с цел 

недопускане проникване, кражби или други престъпни посегателства на върху

културно- изторическото имущество.
■ Осигуряване на нормални условия за работа на служителите при 

провеждането на организирани мероприятия на територията на зоните.
■ Организира дейността и осигуряване на подготвени охранители за 

действие при възникване на екстремални ситуации, безредици и произшествия на

територията обекта.
■ Установяване на причините и условията, които способстват за

извършване на правонарушения, престъпни посегателства и повреди върху 

недвижимо и друго охранявано имущество в обекта.
■ Организиране на дискретен мониторинг , в съчетание с оперативно 

разгърнати физически сили, техника, помощни средства и мобилност.

Организацията на охраната и режима на достъп ще се осъществяват в 

съответствие със сключения договор, съобразени с изисквания на Възложителя, 

Закона за частната охранителна дейност, нормативните документи на МВР за 

осигуряване и гарантиране сигурността и спокойствието на лицата 

пребиваващи на територията на обекта, а също така и за недопускане на 

терористични заплахи.

И. ЗАЛАЧИ ПО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ОБЕКТА

Настоящия план регламентира основните задачи на осъществяваната 

охранителна дейност в обекта:
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• Спазване на вътрешните правира и режима на достъп до зоните в обекта с 

цел недопускане на нерегламентирано проникване, кражби или други престъпни 

посегателства върху културно историчиското наследство..

• Осигуряване на условия на нормална работна среда на територията на на 

двете зони „ Мария Луиза" и „ Ларго".

• Организиране и осъществяване с помоща на модерни технологии на 

дискретен мониторинг, в съчетание с оперативно разгърнати физически сили, 

техника, помощни средства и мобилност.

• Изпреварваща, периодична и последовща превенция на правонарушенията 

и кризисните ситуации.

• Своевременно оповестяване и овладяване на кризи и бедствия.

• Организиране на дейността при оповестяване и овладяване на кризи 

(екстремални ситуации, масови безредици и възникнали произшествия на 

територията на обекта), в т.ч. и чрез специализирано обучение за повишаване и 

поддържане на професионалната квалификация на персонала за физическа защита.

• Съдействие при осъществяване на евакуация в случай на кризи.

• Осъществяване на ефективна денонощна физическа охрана на двете зони и 

на културно- историчиското имущество и контрол на регламентирания достъп в

• Пресичане на престъпления и други правонарушения в в двете зони на 

обекта;.

• Регламентиране на правила и условия за оптимално обезпечаване на 

денонощната физическа охрана и режима на достъп до двете зони с цел ефективно 

функциониране на „ Античен културно комуникационен комплекс „ Сердика" гр. 

София".

• Физическата защита и режима на достъп се организират и осъществяват в 

съответствие със Закона за частната охранителна дейност, нормативните актове, 

касаещи сигурността в обекти на държавните институции в т.ч. и недопускане на 

терористични актове в тях, както и сключения договор и произтичащите от него 

конкретни изисквания на Министерство на културата, отнасящи се до гарантиране 

на вътрешните правила и достъпа на служители и граждани в „ Античен културно 

комуникационен комплекс „ Сердика" гр. София".
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III. НАЧИНИ ЗА РЕА ЛИЗИРАНЕ НА ОХРАНАТА

1. Системен анализ на средата за сигурност и установяване на степента на 

риска, в т.ч. и причините и условията за извършване на правонарушения и 

инциденти и определяне на слабите места, способстващи за негативни последици за 

живота и здравето на лицата пребиваващи на територията на комплекса (отчитат се 

извършените в обекта и прилежащата му територия правонарушения и инциденти 

по място, време и характер, както и спецификата, отнасяща се до особеностите на 

обекта, неговото местоположение и инфраструктура, извършваната дейност, както 

и човекопотока преминаващ през и около района на двете зони).

2. Партьорство, взаймодействие и обмен на информация с оправомощените 

длъжностни лица от Министерство на културата, обслужващите структури на МВР, 

имащи съответната териториална компетентност за превенция и противодействие 

на престъпни посегателства, терористични заплахи и актове, както и кризи от 

различен характер, изразяващи се в:

• Оценка на уязвимостта на комплекса - основаваща се на база установени 

или получени сигнали и информация за престъпни посегателства в т.ч. и 

терористични заплахи и актове - периодична актуализация;

• Набелязване на мероприятия за оптимизиране на дейността за 

гарантиране на сигурността на обект: „ Античен културно комуникационен 

комплекс „ Сердика" гр. София", в т.ч. и обезпечаване и оптимизиране на 

техническите системи за физическа защита;

• Установяване на предпоставки за извършване на престъпни посегателства 

или терористична заплаха в т.ч. пропуски в мерките за гарантиране на сигурността 

и защита на имущиство, живота и здравето на лицата пребиваващи на територията 

на двете зони „ Мария Луиза и „Ларго";

• Системнно информационно обезпечаване за състоянието на средата за 

сигурност;

• Обучение и инструктиране на персонала, както и периодично проиграване 

на действия при възникване на ситуации от различен характер;

• Подбор на персонал за физическа защита (охранители) и прецизно 

разписани права, задължения и отговорности за сигурността в обекта;

• Поддържане и повишаване на професионалната квалификация на 

персонала на „АГЕНЦИЯ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ СГ-5.” ООД, осъществяващ



физическа защита на обект: „ Античен културно комуникационен комплекс

Сердика" гр. София";

• Системно и своевременно идентифициране и отстраняване на слабите 

места на зоните Мария Луиза „ и „Ларго", касаещи сигурността им;

• Изготвяне и спазване на регламентираните вътрешни разпоредби и 

режима на достъп до двете зони и прилежащата им територия на основание приети 

от Възложителя вътрешни правила;

• Внедряване на комплексна денонощна физическа охрана на обекта с 

прилагане на съответстващи функции по планиране, организация, координация и 

контрол на дейността и използване на персонал за физическа защита (преминал 

съответен курс на обучение и притежаващ необходимата професионална 

квалификация) и технически средства за физическа защита (система за 

видеонаблюдение, сигнално - охранителна техника, средства за комуникации 

(радио - връзки), денонощна мобилна комуникация и оперативна група за 

реагиране и контрол с патрулен автомобил);

• Спазване на етични стандарти за професионално поведение при 

осъществяване на дейността по обезпечаване на сигурността на обекта.

• Прилагане на мерки за системна координация, взаймодействие, 

ръководство и контрол на силите и средствата от Оперативен дежурен център, 

дублиране на оповестяването и връзката, както и прегрупиране на допълнителни 

мобилни сили от „АГЕНЦИЯ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ СГ-5.” ООД;

• Поддържане на лоялни и делови отношения с Възложителя за решаване на 

въпроси от взаимен интерес.

IV, МОДУЛИ НА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЗА ОХРАНА

Дискретен мониторинг /контрол, наблюдение и анализи/

Дискретният мониторинг се осъществява от длъжностни лица, които 

осъществяват наблюдателни, информационни и оповестителни функции, касаещи 

фактори и обстоятелства, отнасящи се до безопасността на обекта. Дейността е 

насочена предимно към гарантиране на физическата неприкосновеност на 

движимото и недвижимо културно историчиско имущество / Наследство/, както и 

състоянието и промените, свързани с надеждната защита и безопасност, отчитайки 

специфичните условия на охрана на обекти от такова естество.
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видеонаблюдение и други технически средства за ранно оповестяване.

Физическите субекти, осъществяващи ежедневната си професионална 

дейност и пребиваващи регламентирано на територията на „ Античен културно 

комуникационен комплекс „ Сердика" гр. София", не влизат в рамковите параметри 

на дискретния мониторинг, с изключение на случаи, когато се касае за персонална 

сигурност и обезпечаване на нормалния ритъм на работа на комплекса.

Дискретният мониторинг изключва използването на средства и методи, 

регламентирани в Закона за специалните разузнавателни средства и други 

специфични дейности, които са под изключителната компетентност на органите на

МВР и други специализирани служби.

Крайна цел на мониторинга е след анализ на обстановката да се предложат

мерки за корекция и повишаване на нивото на сигурност.

Физическа заш ита

Физическата охрана на обекта „ Античен културно комуникационен комплекс 

„ Сердика" гр. София" ще се осъществява чрез охранителна дейност, изпълнявана 

чрез единна разстановка на силите и средствата на съответните особенностите на 

комплекса. Физическата защита се осъществява от професионално подготвен 

персонал, отговарящ на всички условия, регламентирани в Закона за частната 

охранителна дейност, както и на изискванията и критериите, отнасящи се до 

личностни и професионални качества, подходи, реакции и поведение, гарантиращи 

ефективна охрана за сигурност. Персоналът за физическа защита охранява чрез 

обход, реакция, проверка на сигнали, съдействие и помощ при необходимост, 

диференцирани за отделните охранителни зони на територията на комплекса.

Технически системи за сигурност  и Физическа защ ита

Сигурността на обект: „ Античен културно комуникационен комплекс „ 

Сердика" гр. София" се гарантира чрез използване на изградените към момента 

технически системи за физическа защита и сигурност, които възпрепятстват 

извършването на нерегламентирани прониквания и престъпни посегателства, както 

и спомагат за своевременното предотвратяване и овладяване на кризисни ситуации 

(видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестителни системи). Чрез системите се 

осъществява постоянен мониторинг от Оперативния дежурен център на „Агенция за
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охрана и сигурност СГ-5.” ООД, който организира при създала се необходимост 

своевременната реакция на оперативна мобилна група.

На база проведени охранителни обследвания в това число и в следствие на 

създали се кризисни ситуации и след допълнително договаряне „Агенция за охрана и 

сигурност СГ-5." ООД има готовност за оптимизиране на техническите системи за 

сигурност.

Проучвателна дейност

Проучвателната дейност се осъществява от „Агенция за  охрана и сигурност СГ- 

5.” ООД с цел своевременно придобиване на информация, относно обстоятелства, 

сигнали и действия, засягащи интересите на Възложителя и подпомагащи 

непосредствената физическа охрана на обекта.

Оборудване и средства за комуникация и мобилност

При осъществяване на охраната Агенция за охрана и сигурност СГ-5. ООД 

използва собствени средства за комуникация мобилност, в т.ч. и мобилни групи за 

реагиране и контрол (специално оборудвани автомобили, както и помощни 

средства), в съответствие със Закона за частната охранителна дейност.

Лейности изпълнявани за обезпечаване сигурностт а  на обекта

- Физическа охрана чрез наблюдение, обход, реакция и съдействие;

- Спазване на режима на достъп до „ Античен културно комуникационен 

комплекс „ Сердика" гр. София";

- Охрана с технически системи за физическа защита;

- Контрол на обхода;

- Контрол и своевременно реагиране чрез екипи на мобилни групи;

- Своевременна реакция при кризи, оказване на долекарска помощ и 

съдействие при евакуация, разкриване и разследване на противоправни деяния;

- Взаймодействие с органите на МВР и други държавни органи, както и с 

оправомощено лице на Министерство на културата.



SECURITY GROUP 5

★ ★ ★ ★ ★

V, ОРГАНИЗАНИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ HA 

СИГУРНОСТТА НА ОБЕКТА

Организация и ръководство на охранителният състав от обекта се 

осъществява от Управителя на дружеството „АГЕНЦИЯ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ СГ-

5.” ООД. Контрола на охранителната дейност се осъществява от Ръководител на 

охранителната дейност. Прякото ръководство на охранителите се осъществява от 

назначения Началник „охрана" за комплекса и от Оперативния дежурен център на 

„АГЕНЦИЯ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ СГ-5.” ООД, които разполага с мобилни 

оперативни групи за реагиране на сигнали подавани от физическата охрана в 

работно и извънработно време, в почивни и празнични дни. Дежурния център, 

поддържа непрекъсната мобилна връзка с охраняваните обекти и мобилните 

оперативни групи за реагиране, като ръководи и контролира дейността на 

охранителите и състоянието на физическата охрана в обектите при различни 

ситуации. Комуникацията между обекта с Оперативния дежурен център, 

Ръководител охранителна дейност ,Началник охрана и мобилните оперативни групи 

за реагиране на сигнали се осъществява с мобилна телефонна връзка и стационарни 

телефони.

На разположение на Оперативния дежурен са дежурни мобилни оперативни 

групи за реагиране, като ръководи и контролира дейността на персонала за 

физическа защита и състоянието и в обекта при нормална обстановка и възникване 

на кризи.

Ръководител на охранителната дейност

Ръководителя на охранителната дейност ще осъществява 

непосредственото ръководство и контрол на охранителния състав на обект-,, 

Античен културно комуникационен комплекс „ Сердика" гр. София", при 

спазване на изискванията на действащите нормативни актове и в съответствие 

с изискванията на Възложителя и на „АГЕНЦИЯ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ СГ-5.” 

ООД. Той притежава професионален опит, с необходимото образование и подготовка 

в извършване на охранителната дейност и съответните организаторски и 

управленски качества.

Ръководителя на охранителната дейност ще осъществява следните 

задачи:
- контрол за изпълнение на договора;

- проверка на техническите средства и оборудване.

- запознаване на служители необходимата информация за режима и 

изискванията за осигуряване на сигурността в обекта и да следи за спазването на 

съответните разпореждания;
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- предоставя на възложителя, актуална информация за текущото 

изпълнение на договорните задължения, за нарушения на режима в охранявания 

обект и за констатирани неправомерни действия, застрашаващи тяхната сигурност.

- да уведомява незабавно възложителя, сериозни произшествия, 

несанкционирано проникване, забелязани признаци за подготовка на престъпления, 

природни бедствия, инциденти, промишлени аварии и други, като същевременно 

предприема мерки за ограничаване на щетите и запазване обстановката на 

местопроизшествието;

- да уведоми незабавно възложителя, при извършена промяна на лицата - 

служители по охраната, изпълняващи предмета на настоящия договор.

- да сигнализира незабавно компетентните органи и възложителя, в 

случай на неправомерни действия срещу сигурността и материалната цялост на 

охранявания обект, да запази всички доказателства за съответните действия, с цел 

търсене на съответната отговорност от извършилите ги лица, както

- да проучва и да извършва прецизен подбор на наеманите служители за 

охрана, както и да поддържа тяхната подготовка на добро професионално равнище.

- да провежда инструктажи, мероприятия и практически занятия за 

отработване действията на охраната в извънредни случай, предизвикани от 

терористична дейност;

- носи непосредствена отговорност за състоянието и реализирането 

на охранителната дейност в съответствие с изискванията на Възложителя и 

„АГЕНЦИЯ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ СГ-5.” ООД;

- да осъществява кореспонденция с упълномощените длъжностни лица 

определени от Възложителя за решаване на текущи проблеми и организиране на 

съвместни действия по гарантиране сигурността на обекта.

Ръководителя на охранителната дейност е длъжен да проучва и да 

извършва прецизен подбор на наеманите служители по охраната на договорните 

обекти, както и да поддържа тяхната подготовка на добро професионално равнище.

Самостоятелно или съвместно с органите на териториалната полиция 

провежда инструктажи, мероприятия и практически занятия за отработване 

действията на охраната в извънредни случай, предизвикани от терористична 

дейност.

Ръководителят на охранителната дейност носи непосредствена 

отговорност за състоянието и реализирането на охранителната дейност в 

съответствие с изискванията на Възложителя и Агенция за охрана и сигурност СГ-5." 

ООД, като кореспондира с упълномощените длъжностни лица определени от 

Комисия за финансов надзор за решаване на текущи проблеми и организиране на 

съвместни действия по укрепване сигурността на обекта.
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Началник на охраната на обекта (обектов отговорник)

За обекта се определя Началник на охрана (отговорник за обекта).

Началник охрана (отговорник за обекта) на обекта непосредствено 

организира дейността на персонала за физическа защита, като координира 

дейността си с Ръководителя на охранителната дейност в процеса на комплексното 

използване на сили и средства, съобразно състоянието на средата за сигурност.

Докладва на ръководителя на охранителната дейност за актуалното 

състояние на сигурността на охранявания обект, като следи за състоянието и 

безотказното функциониране на техническите средства и системи за сигурност .

Провежда ежедневни и периодични инструктажи на съответния охранителен 

състав, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна 

дейност.

Организира цялостната охрана в обекта и следи за спазването на работните 

графици.

Изпълнява при необходимост функционалните задължения на охранителите.

Въвежда в работата новоназначени охранители и участва в провеждането на 

обученията за поддържане и повишаване на професионалната квалификация.

Координира действията на персонала за физическа защита на обекта при 

усложнена обстановка и осъществява взаймодействие с органите на МВР, както и с 

други компетентни органи.

При подаден сигнал в Оперативния дежурен център на Агенция за охрана и 

сигурност СГ-5." ООД за допуснато произшествие или усложнена обстановка на 

обекта предприема незабавно мерки за:

■S своевременно и в пълен обем запознаване с конкретната обстановка в

обекта;

S даване на първоначални указания на охранителите за овладяване на 

ситуацията и ръководи по нататъшните им действия по охрана и защита на обекта, 

съгласно плановете за действие при кризисни ситуации;

S информира ОДЧ на 05 РУ - СДВР и „ Общинска полиция”-СДВР за 

създалата се обстановката в обекта с цел оказване на помощ и съдействие;

S при необходимост привлича допълнително охранители от почиващите

смени.

Началникът на охраната реализира на практика прегрупирането на дежурните 

охранители под ръководството на ръководителя на охранителна дейност, насочва 

действията на оперативна мобилна група за реагиране и контрол, с цел
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своевременна реакция и проверка на получени в Оперативния дежурен център 

сигнали.

Ръководство, контролиране и оценяване на дейността по обезпечаване 

на сигурността на обекта:

Ръководството, контролирането и оценяването на дейността по обезпечаване 

на сигурността на обекта се осъществяват чрез даване на указания и извършване на 

проверки на създадената организация и непосредственото изпълнение на 

охранителната дейност, като предмет на същите са:

s  Изпълнение на дейностите, съответстващи на състоянието и динамиката 

на средата за сигурност, изведените проблемни области, приоритетите и 

планираните дейности за оптимизация на работата;

S Изпълнение на указанията и инструкциите за осъществяване на 

охранителната дейност в обекта, касаещи границите и особеностите на охранявания 

периметър, уязвимите места, реда за изпълнение на дейността и служебното 

взаимодействие, както и специфичните задължения на персонала за физическа 

защита;

S Взаимодействието с органи на МВР и други оторизирани субекти, имащи 

компетентност и отношение към сигурността на комплекса.

Ръководството, контролирането и оценяването на охранителната дейност се 

осъществяват от съответните длъжностни лица, които са включени в системата за 

контрол на Агенция за охрана и сигурност СГ-5.” ООД и в чиито длъжностни 

характеристики са предвидени такива правомощия.

За резултатите от извършената проверка се докладва писмено, като се 

отразяват констатации, изводи, препоръки и срокове за отстраняване на пропуските.

Предмет на проверката на непосредственото изпълнение на дейността по 

физическа защита на обектите е:

■ познаване на особеностите на обекта и състоянието на средата за 

сигурност;

■ съответствие на осъществяваната към момента на проверката дейност и 

възложените на инструктажа задачи;

■ спазване на тактическите действия за изпълнение на охранителната 

дейност при нормална и кризисна ситуация;

■ анкетни данни на служителя, осъществяващ дейността към момента на 

проверката;
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■ наличие на копие на лиценз на охранителното дружество за извършване 

на частна охранителна дейност;

■ съответствие на местоположението на служителя с разпоредените 

участъци за обслужване и маршрути за обход;

■ наличие на разпореденото униформено облекло, отличителни знаци на 

„Агенция за охрана и сигурност СГ-5." ООД, лична идентификационна карта, средства 

и оборудване за изпълнение на дейността;

■ наличие на инструкция за действие на персонала за физическа защита 

при различни ситуации;

■ наличие на схема на района с обозначени маршрути;

■ наличие на правилник за пропускателния режим, утвърден от 

възложителя в лицето на административния ръководител на комплекса 

Министерство на културата;

■ наличие на инструкция, регламентиращи пожарната безопасност в 

охранявания обект, съгласно действащите нормативни актове;

- наличие на служебна документация за отразяване на извършени проверки.

При констатиране на нарушение при изпълнението на дейността

проверяващият дава указания и предприема мерки за отстраняването им.

При невъзможност за отстраняване на констатирани пропуски и груби 

нарушения, свързани с непосредственото изпълнение на дейността, персоналът за 

физическа защита на обекта може да бъде снет от изпълнение на функциите си, за 

което своевременно се докладва в оперативния дежурен център на Агенция за охрана 

и сигурност СГ-5.” ООД.

Оценяването се отнася до ефективността на организацията и изпълнението на 

дейността по обезпечаване на сигурността на обектите.

Оценяването на дейността се основава на следните критерии и показатели:

Организация за изпълнение на охранителната дейност, на обект: .. 

Античен културно комуникационен комплекс .. Сердика" гр. София":

- отстранени пропуски и слабости, констатирани при осъществено методическо 

ръководство, помощ и контрол;

- целесъобразност на разработените маршрути за обход;

- продължителност на работните смени;

- разстановка на силите и средствата;

- актуалност на уязвимите места;

- ред за изпълнение на дейността;
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- специфични задължения на персонала за физическа защита.

Взаимодействието с органи на МВР и други компетентни институции:

- информационен обмен;

- осъществявана съвместна дейност.

Състояние на контромната дейност:
- системност;

- конкретност на констатациите и препоръки;

- взето отношение, съобразно направените констатации.

Състояние на професионалната квалификация:
- познаване на регламентите, отнасящи се до служебната дейност;

- физическа подготовка;

- лична защита;

Информаиионно обезпечаване на персонала за физическа зашита:

- състояние на средата за сигурност;

- разпореждания за изпълнение на дейността;

- наличие и местонахождение на други охранителни структури в съседство на 

охраняваната територия за съответната смяна;

- възложени задачи на персонала.

Непосредствено изпълнение на дейността по физическа зашита на обекта:

- законосъобразност и етичност;

- своевременност и ефективност при реагиране на сигнали за извършени 

правонарушения и кризисни ситуации;

- подадени сигнали за извършени правонарушения и информация от значимост 

за сигурността на обекта;

- тактика на действие.

Състояние на служебна документация:

- наличие на разпоредената документация;

- съответствие на документацията с разпоредените образци;

- системност и правилност при водене на документацията.

Видове контрол:

• ежедневен:

о чрез ежедневен мониторинг (07.30 ч и 19.30 ч.) -  персоналът за физическа 

защита докладва на дежурния оперативен център за хода на изпълнение на



дейността в охранявания обект през изтеклата смяна, а при инциденти и създадена 

кризисна ситуация - незабавно;

о чрез системата за контрол на персонала за физическа защита по време на 

обходи по утвърдените маршрути в района на обектите чрез GPS - позициониране.

■ периодичен/месечен - извършва се от ръководния състав на „Агенция за 

охрана и сигурност СГ-5.” ООД, съвместно с оправомощен представител на 

възложителя в лицето на Министерство на културата по утвърден график.

■ непланов контрол - извършва се от ръководния състав на Агенция за охрана, 

и сигурност СГ-5." ООД, длъжностни лица на възложителя, както и от органите нй 

МВР-съвместен контрол с органите на полицията. \

> Организация на охраната

Организационни дейности

Охраната на обекта се организира, съгласно изискванията на 

документацията и описаните задължения на Изпълнителя по осигуряване на 

денонощна физическа охрана - наблюдение и обезпечение на сигурността на „ 

Античен културно комуникационен комплекс „ Сердика" гр. София", 

включително културно историческото наследство намиращо се на 

територията на комплекса и осъществяването на контрол на достъпа в 

зоните на комплекса.

Осъществяването на охраната се основава на конкретни указания за поста, 

съдържащи характеристиката на охранявания обект, специфичните задължения на 

персонала за физическа защита и тактиката на действие при различни ситуации, в 

т.ч. и способите и начините за взаимодействие с органите на МВР и други 

компетентни държавни органи и институции, имащи отношение към сигурността на 

обекта. Достъпът до обекта ще се осъществява на базата на акт на 

административното ръководство на Министерство на културата, който 

регламентират режима в комплекса и е неизменна част от указанията за изпълнение 

на охранителната дейност.

Не по-малко от веднъж годишно се анализира и оценява състоянието и 

степента на сигурност на охранявания обект. Такъв анализ и оценка се 

осъществяват и при възникнала необходимост след допуснати инциденти и други 

кризисни ситуации.



Основна задача на персонала за физическа защита е недопускане и 

своевременно предотвратяване на престъпни посегателства в района на . „ Античен 

културно комуникационен комплекс „ Сердика" гр. София".

Създава се организация за своевременно реагиране на сигнали от наличните 

системи за физическа защита, регистриращи нерегламентиран достъп, както и 

осъществяване на постоянна връзка с оперативната дежурна част на 05 и 01 РУ - 

СДВР и „Общинска полиция”- СДВР за взаимодействие и съдействие.

Ефективната охрана за сигурност на обекта предполага провеждане на 

задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на персонала за физическа 

защита на обекта. При промяна на обстановката на обектите и изискванията на 

възложителя, графикът на работа и смените на охранителите се преразглеждат и 

приспособяват към съществуващите условия и изисквания.

По силата на установен график и утвърден план за професионална подготовка 

се провеждат занятия на персонала за физическа защита, в рамките на които се 

отработват тактическите действия за адекватно реагиране в случаи на кризисни 

ситуации, в т.ч. организиране и провеждане на евакуационните действия в обекта в 

случай на природни бедствия, пожар, безредици от всякакъв характер и други.

Връзката между персонала за физическа защита на обекта, ръководителя на 

охранителната дейност на обекта, мобилната група за реагиране, РУ, ПБЗН и други 

компетентни органи се осъществява с независима мобилна и радио връзка.

Схема на охраната в обекта

Режимът за осигуряване на денонощната физическа охрана на обекта е 

организиран в съответствие с предмета на договора и се осъществява от служители 

на „Агенция за охрана и сигурност СГ-5.” ООД, назначени на трудов договор, вписан в 

ТД на НАП, при сумирано изчисляване на работното време.

Общия числен състав на охраната осигурява режим на сменност, съгласно 

разпоредбите на Кодекса на труда и Наредбата за почивките и отпуските за 

продължителността на работното време.

Отчитането на работните дни и законоустановената продължителност на 

работното време се определя по чл. 136, ал. 1 и ал. 3 от КТ.

На основание чл. 142, ал. 2 и във връзка с чл. 153, ал. 2 и ал.З от КТ е въведено 

сумирано изчисляване на работното време.
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Графикът на смените на персонала за физическа защита на обект: „ Античен 

културно комуникационен комплекс „ Сердика" гр. София" се определят дежурства, в 

съответствие с техническото задание на възложителя.

Служителите, изпълняващи комплексната охрана на обекта отговарят на 

изискванията на чл. 27 от ЗЧОД.

S В своята дейност „Агенция за охрана и сигурност СГ-5.” ООД прилага:

• стандартите на международната система за управление на здравословни и 

безопасни условия на труд BS OHSAS-18001:2007 и произтичащите от ЗЗБУТ 

изисквания и мероприятия.

• стандартите на международната система за управление на качеството BS 

EN ISO 9001:2008, като същата е приложима за извършване на охранителна дейност 

(охрана на имущество на физически и юридически лица, доставка и монтаж на 

сигнално-известителни системи, охрана със СОТ и реакция с автопатрул, изготвяне 

на експертизи и обследвания, свързани с пожарна и аварийна безопасност).

• стандарт на международната система за управление на информационната 

сигурност ISO/IES 27001:2005, който осигурява цялостта и поверителността на 

информацията, на дружеството и на клиентите ни, като осигурява непрекъсваемост 

на бизнес процесите и повишено внимание към всеки детайл по време на 

дейностите по извършване на охранителна дейност.

> Брой постове и разпределението им. Организация на охраната и 

пропускателен режим:

Охраната на обект „ Античен културно комуникационен комплекс „ 

Сердика" гр. София"се осъществява от два поста, един денонощен пост - „ 

Видеонаблюдение и един нощен пост „ Обход. Същата ще се осъществява от един 

денонощен пост и един нощен пост с общ о 6 /ш ест/ охранители.

Охранителите по постове работят по предварително одобрени и утвърдени от 

Управителя на „АГЕНЦИЯ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ СГ-5.” ООД на дванадесет часов 

режим на работа, съгласно график на дежурства на режим на работа, както следва:

- дневна смяна от 07.00 часа до 19.00 часа;

- нощна смяна от 19.00 часа до 07.00 часа.

- нощна смяна от 19.00 часа до 07.00 часа;

(Месечен график за работа на охранителите  -  Приложение към Плана).
Промяна в утвърденият месечен график е възможна само по обективни 

причини - платен годишен отпуск, отпуск по болест и други законоустановени 

отпуски.
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Служителите изпълняващи денонощна охрана на обекта отговарят на

изискванията на чл. 27 от ЗЧОД.
Охраната е организирана така че да не допусне кражби на имущество, 

посегателства върху лица пребиваващи на територията на комплекса, унищожаване 

на културно историческо имущество, хулигански прояви, внасянето и поставянето 

на взривни материали, както и да пресича още в началото на развитието им 

всякакъв тип криминални престъпления от общ характер.
Охранителите наблюдават охранявания си периметър и извършват 

непосредствени охранителни действия като обхождат охраняваните зони. Реагират 

при нарушения със собствени сили и с помощта на охранителите от мобилните 

оперативните групи на „АГЕНЦИЯ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ СГ-5.” ООД, органите на 

МВР оповестени чрез оперативния център на фирмата . с;

Основна задача на охраната е недопускане и своевременно 

предотвратяване на криминални действия и престъпни посегателства върху 

културно- историческото имуществото, материалните ценности и осъществяване на 

профилактика на причините и условията, способстващи за извършването на 

правонарушения, недопускане на престъпни посегателства и повреди върху 

недвижимо и друго охранявано имущество в комплекса.
Обезпечаване на ред и спокойствие на пребиваващи лица в комплекса, 

както и осигуряване на нормална работна среда.
Охраната и режим на достъп в камплекса се организират и осъществяват 

съгласно съответните правилници и разпоредби на Възложителя за реда, 

сигурността, режима на достъп и охраната в обект: „ Античен културно 

комуникационен комплекс „ Сердика" гр. София"

. Същите се извършват съгласно разработения План за охрана и 

инструкция за правата и задълженията на охранителите.

ПОСТ № 1 - денонощен .. Видионаблюдение" на обект .. Античен 

културно комуникационен комплекс.. Сердика"гр. София"

Разположен в нарочно оборудвано за целта място в дясната страна на 

входа на зона „ У1арго"/вж. „Схема на охрана” /  по посоката на влизане от към 

черквата „ Св.Петка Самарджийска".

S Поста е денонощен, стационарно-подвижен, от един охранител на смяна. 

Поста се охранява от общо 4 охранители, работещи по утвърден месечен график на 

12- часов режим на работа - дневна смяна от 07.00 до 19.00 ч. и нощна от 19.00 до

07.00 ч., по 1 /един/ охранител на смяна в работни, почивни и празнични дни при
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сумирано изчисляване на работното време и според Наредбата за работното време 

почивките и отпуските.

■/ Охранителите на пост №1 осъществява:

• Осъществява ежедневно 24-часово видеонаблюдение на обекта на лицата 

пребиваващи в обект: „ Античен културно комуникационен комплекс „ Сердика гр. 

София"", съгласно утвърдена инструкция от фирмата охранител, по ред и начин 

утвърден от Възложителя;

• Не допуска извършването на вандалски прояви в обекта и да опазва 

имуществото в обекта - движимо и недвижимо.

• взаимодействие и координация охраната с ОДЦ и с автопатрулните екипи от 

Сектор СОТ на „ Агенция охрана и сигурнос СГ-5" ООД, както и с представители на 

Полиция и Пожарна при необходимост;

• оказва съдействие на определените от Министерство на културата 

длъжностни лица.

^  Поста е подсигурен с техническо оборудване от Възложителя - сигнално 

охранителна техника (СОТ), видеонаблюдение, пожароизвестителна система, 

система за достъп - решетъчни врата тип ролетна щора, отварящи се дистанционно 

и механично.

•S Охранителите са обучени и реагират в рамките до 1 минута при 

подаден сигнал за произшествие за оповестяване на дежурния оперативен 

център. Съдействат и организират съвместно със съответните длъжностни лица 

евакуационните действия на обекта в случай на природни бедствия, пожар, 

безредици от всякакъв характер и други за което са преминали необходимият курс 

на обучение.

S Мобилна оперативна група на фирм ата оказва помощ - усилване на 

физическата охрана, контрол и обход на охранявания обект и реагира в 

рамките на не повече от  10 /десет / минути на получените сигнали от 

охранителите, служители на Възложителя и предприема необходимите действия за 

предотвратяване на кражба, нанасяне на щети на имуществото и възникване на 

кризисни ситуации на обекта.

S При необходимост от  съдействие на служители от  Министерство 

на културата:.

•S Охранителите на поста са подсигурени с технически средства - 

униформено облекло с отличителни знаци, идентификационна карта, защитна, 

защитна палка, секюрити огледало за проверка на МПС, белезници, полицейска
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свирка, ел. фенерче, мобилен телефон за връзка, радиостанция за връзка с дежурния 

оперативен център на фирмата.

Постът осигурява:

V Наблюдение и контрол на лицата пребиваващи в района на комплекса, 

съгласно, установените правила за дейността на физическата охрана и 

изискванията на Възложителя;

•S Предотвратява нерегламентирано проникване в обекта на лица;

S Недопускане извършване и пресичане на престъпни посегателства

S Недопуска изнасянето на културно историческо и друго имущество от 

обекта;

^  Постоянно наблюдава и контролира движението в района на обекта /като 

обслужват автоматичните ролетни щори/;

■S Реагира на сигнали на СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестителна

система.

S Охранителите реагират в рамките на 1 /една/ минута при подаден сигнал 

за произшествие оповестяване на дежурния оперативен център.

■S Мобилната оперативна група реагира в рамките на не повече от 10 /десет/ 

минути при подаден сигнал от охранителите на обект „ Античен културно 

комуникационен комплекс „ Сердика" гр. София".

ПОСТ № 2 - нощен „ Обход" на обект 

комуникационен комплекс „ Сердика"гр. София“

Античен културно

S Центъра на постта се намира нарочно оборудвано за целта място в 

дясната страна на входа на зона „ Ларго"/вж. „Схема на охрана" / по посоката на 

влизане от към черквата „ Св.Петка Самарджийска" . Поста е нощен, стационарно- 

подвижен, подсилващ. Поста се охранява от общо 2 /двама/ охранители.

Охранителя работи съгласнопо утвърден месечен график с работното време 

от 19:00 ч. до 07:00 ч., при сумирано изчисляване на работното време и според 

Наредбата за работното време почивките и отпуските.

Маршрут за обход:
- От центъра на постта (помещението на охраната на пост № 1) посока западната 

ролетна щора на Зона „Ларго” до източната ралетна щора и обратно, след което напуска 

района на зоната извършва обход на откритата част на зона „ Мария Луиза” влиза вътре в



SECURITY GROUP 5

метростанция „ Сердика и оглежда покритата част на зона „ Мария Луиза”, по обратния 

маршрут извършва обход в обрагна последователност като се връща до центъра на поста.

Охранителят извършва обхода през 30 минути.

Функциите на физическата охрана са следните:

•S Да извършва регулярни обходи на комплекса и прилежащата 

територия всяка нощ от 19.00 часа до 07.00 часа на следващия ден;

■S Да не допуска извършването на вандалски прояви в обекта и да опазва 

имуществото в обекта - движимо и недвижимо.

S При обходите за следи за нереднности по маршрута на движение, като 

обръща внимание за счупени прозорци, разбити врати, нарушена цялостта на 

преграждащи съоръжения и други. Да наблюдава за изоставени вещи и пакети в 

района на комплекса и при намирането на такива да действа съобразно 

инструкциите.
S Да взаимодейства и координира охраната с ОДЦ и с автопатрулните 

екипи от Сектор СОТ на изпълнителя, както и с представители на Полиция и 

Пожарна при необходимост.
•S Да оказва съдействие на определените от Министерство на културата 

длъжностни лица.
■S Поста ще бъде подсигурен с техническо оборудване паник бутон;

■S Охранителите са обучени и реагират в рамките до 1 минута при 

подаден сигнал за произшествие за оповестяване на дежурния оперативен 

център. Съдействат и организират съвместно със съответните длъжностни лица 

евакуационните действия на обекта в случай на природни бедствия, пожар, 

безредици от всякакъв характер и други за което са преминали необходимият курс 

на обучение.

S Мобилна оперативна група на ф ирм ата оказва помощ - усилване на 

физическата охрана, контрол и обход на охранявания обект и реагира в 

рамките на не повече от  10 /десет / минути на получените сигнали от 

охранителите, служители на Възложителя и предприема необходимите действия за 

предотвратяване на кражба, нанасяне на щети на имуществото и възникване на 

кризисни ситуации на обекта.

S Охранителите на поста са подсигурени с технически средства - 

униформено облекло с отличителни знаци, идентификационна карта, защитна, 

защитна палка, секюрити огледало за проверка на МПС, белезници, полицейска 

свирка, ел. фенерче, мобилен телефон за връзка, радиостанция за връзка с дежурния 

оперативен център на фирмата.
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Постът осигурява:

■S . Извършва регулярни обходи на прилежащата територия всяка нощ от

19.00 часа до 07.00 часа на следващия ден;

S Не допуска извършването на вандалски прояви в обекта и опазва 

културно-историческото имуществото в обекта - движимо и недвижимо.

■S Предотвратява нерегламентирано проникване в обекта на външни лица;

S Недопускане проникване и пресичане на престъпни посегателства

■S Недопуска изнасянето на изнасянето и унищожаването на културно- 

историческото имущество от обекта;

S Постоянно наблюдава и контролира движението пред двете зони на 

комплекса;

■S Реагира на сигнали на СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестителна 

система.

S Охранителя реагира в рамките на 1 /една/ минута при подаден сигнал за 

произшествие оповестяване на дежурния оперативен център.

S Мобилната оперативна група реагира в рамките на не повече от 10 /десет/ 

минути при подаден сигнал от охранителите на обекта;

Обши задължения на постовете:

S От 19,00 часа до 07,00 часа охранителя от пост №2 извършва периодичен 

обход по утвърдена схема на маршрута по вътрешния периметър на охранявания 

обект „ Античен културно комуникационен комплекс „ Сердика" гр. София";

S Постовия от пост№1 осъществава постоянно видиеонаблюдение на 

района на комплекса;

^  При възникването на извънредни ситуации охранителите предприемат 

действия съгласно План за действие при кризисни ситуации и План за усилване на 

физическата охрана;

■S При необходимост търси съдействието на аварийните служби, РУ-СДВР, 

Спешна медицинска помощ и Районна служба пожарна безопасност и защита на 

населението;

^  Следят за оставени в района обекта съмнителни вещи, пакети багажи и 

предмети, като при наличие на такива уведомява незабавно Ръководителят 

обекта и отцепва района до пристигането на специализирани екипи;
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■S В случай на природно бедствие, пожар, безредици от всякакъв характер и 

други съдействат и организират съвместно с длъжностните лица евакуационните 

действия от обекта;

S Поддържат мобилна връзка с мобилната оперативна група, с 

ръководителя на охранителната дейност, с дежурния инспектор по сигурността в 

офиса на „Агенция за охрана и сигурност СГ-5." ООД, с цел взаимодействие при

необходимост.

•S Зона на отговорност - района на обекта;

•S Честота на обходите - съгласно графика.

S Гражданите задължително се уведомяват с Информационни табла за 

наличието на охрана и Технически системи за сигурност, в съответствие със Закона 

за частната охранителна дейност. В случаи на екстремални ситуации охраната 

действа съобразно "План за действие при извънредни и кризисни ситуации 

ситуации".

Организация на пропускателния режим  от  охраната на обекта:,

v
•S Забранява се внасянето в обекта: „ Античен културно комуникационен 

комплекс „ Сердика" гр. София"на оръжие, боеприпаси и други предмети, които биха 

представлявали опасност или заплаха за сигурността.

•У Забранява се изоставянето/оставянето без надзор на обемисти лични 

пакети, багажи, куфари и други подобни от посетители,

S В сградата не се допускат лица в нетрезво състояние, под въздействието 

на упойващи вещества, с явни психически отклонения и агресивно поведение.

^  Изнасянето на имущество от „ Античен културно комуникационен 

комплекс „ Сердика" гр. София" се допуска само с писмено разрешение.

График на смените за работа на персонала за физическа защита

Графикът за работа на персонала за физическа защита на Пост № 1 и Пост № 2 

се изготвя, съгласно разпоредбите на Наредбата за работното време, почивките и 

отпуските и се базира на нормативните разпоредби на Кодекса на труда. При 

изготвянето му се отчитат броя на работните дни, почивните и празнични дни, 

законно установения размер на платения годишен отпуск, както и
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законоустановената продължителност на работното време при сумарно 

изчисляване.

Графика за работа е месечен и поименен. Промяна в графика се допуска само по 

обективни причини - отпуск по болест и други.

Графика на смените за работа на охранителите е разработен в Приложение и е 

неразделна част от настоящия план.

Организация на комуниканионната система

Схема за оповестяване  -  Приложение към Плана за охрана

За съгласуване действията по цели, време и задачи между охраната, Началника 

на охраната, Ръководителя на охранителната дейност, Управителя на фирмата, 

Представителя на Възложителя, дежурния на тел. 112, МВР(ГДНП, СДВР, РУ и 

ГДПБЗН), при възникване на екстремна ситуация, охранителя е длъжен да 

извършва действия в следната последователност:

• Дежурния охранител информира незабавно за екстремната ситуацията по 

мобилна телефонна връзка или радиостанция дежурния в офиса, дежурния на тел. 

112 Началника на охраната, който оповестява ръководителя на охранителната 

дейност, управинтеля на дружеството и представителя на Възложителя.

• Дежурния в офиса по най - бързият начин се придвижва до обекта. При 

необходимост от допълнително усилване на охраната, Началника на охраната 

привлича охранители които не са смяна и усилват охраната на обекта, като 

допълнителна охранителна група в обекта.

• Задачите на допълнително пристигналите охранителни сили се възлагат 

от Началника на охраната съгласувано с ръководителя на охранителната дейност и 

упълномощено лице на Възложителя. Решението за снемане на усилената охрана и 

преминаване към нормален режим на охрана се взема от началника на охраната 

съгласувано с упълномощено лице на Възложителя и ръководителя на 

охранителната дейност

• При възникнала тежка ситуация, налагаща мащабно усилване на охраната 

началника на охраната може да извика и охранители от близки /съседни/ обекти, 

охранявани от фирмата
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• След оценка на ситуацията Ръководителя на охранителната дейност 

информира Управителя на фирмата, Представителя на Възложителя за обстановката 

в обекта.

Осъществяването на комуникацията между постовете и ръководния 

състав ще се организира по следния ред:

S с Началника на охраната на обекта

о по моб. телефон денонощно ;

• по стационарен телефон денонощно;
о по радиоканал чрез носима радиостанция на разрешената от КРС 

собствена радиочестота - позивна .........

Пример: "____ , тук_____. Как ме чуваш? Приемам!” След като отсрещната

станция се обади, охранителят докладва за случилото се.

V ръководител на Оперативниядежурен иентъу:

о по моб. телефон денонощно ;

• по стационарен телефон денонощно;

о по радиоканал чрез носима радиостанция на разрешената от КРС 

собствена радиочестота - позивна ........ ”.

V с Лежурния на тел. 112 и чрез него MBPff ДКП.ГДОП , ГДПБЗН, СДВР 

СЛПБЗН. 05РУ -СЛВР и 05 РСПБЗН - СДПБЗН). СМП;

с Ръководителя на охранителната дейност на фирмата:

• по мобилен телефон;

• на стационарен телефон;

• по радиоканал чрез носима радиостанция на разрешената от КРС 

собствена радиочестота - позивна „______

■S с Представител на Възложителя:

• по мобилен телефон;

• на стационарен телефон ;

S с ръководството на Възложителя:
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• по мобилен телефон;

• на стационарен телефон ;

S с Управителя на фирмата:

• по мобилен телефон;

• на стационарен телефон ;

Уведомяването се извършва чрез наличните към момент а средства за  < 

комуникаиия.

■S Наличие на собствена радиочестота.

Дейността на охранителите е осигурена с непрекъсната радио или 

телефонна връзка с Оперативния център, автопатрулите и мобилните групи. 

Оперативна и надеждна връзка, управление и контрол. Нейното използване има 

комбиниран характер на подсигуряване, даване на контроли и сигнално 

уведомяване.

Списък на телефони за връзка в обекта, обектовото ръководство, 

служители в дежурство и други служебни телефони се предоставя на охраната от 

ръководството на обекта.

На обекта се предоставят GSM апарати за връзка в група.

У Униформено облекло.материално техническо обезпечаване__и

помощни средства

Персоналът за физическа защита е оборудван с утвърдено от „Агенция за охрана 

и сигурност СГ-5.” ООД униформено облекло с отличителни знаци, 

идентификационна карта.

Униформеното облекло е лятно и зимно.

> лятно униформено облекло с отличителни знаци: 

о ризи с къс ръкав -  6 бр.; 

о фланелка с къс ръкав - 6 бр; 

о елек - 6 бр.; 

о панталон - 6 бр; 

о работни обувки - 6 к-т; 

о шапка-6 бр.

г  зимно униформено облекло с отличителни знаци: 

о яке с подвижна подплата - 6 бр.;
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o риза c дълъг ръкав - 6 бр.;

o пуловер - 6 бр.;

о панталон - 6 бр.;

о работни обувки - 6 бр.;

о ш апка-6 бр.;
> лична идентификационна карта (тип бадж със щипка и връзка, с 

обозначено име, фирма, печат и снимка на охранителя).

Помощните и технически средства, за осъществяване на охранителната 

дейност са съобразени със спецификата на охранявания обект; 

о палка - 2 бр; 

о белезници - 2 бр; 

о ел. фенерче - 2 бр. 

о радиостанция - 2 бр. 

о полицейска свирка - 2 бр.

о  мобилни телефони - 2 бр. и други

Прптивппожаона безопасност на обекта

Пожарите като бедствие могат да бъдат предизвикани поради различни 

причини - от действието на природни сили, от умишлен или непредпазлив палеж, в 

резултат на нарушения на установените технически норми и правила за

експлоатация на технически съоръжения и системи.

Има изградена Пожароизвестителна система и план за евакуация 

осигурени от Възложителя. При получаване на алармен сигнал за пожароопасност, 

реакцията се осъществява от дежурните на смяна охранители, като своевременно се 

уведомява Районната служба пожарна безопасност и защита на населението , 

Оперативния дежурен център на „Агенция за охрана и сигурност СГ-5.” ООД и се 

извършват първоначални действия за потушаване или ограничаване на пожара

съгласно инструкциите на ГДПБЗН.

Независимо от това как е причинено запалването или пожара охраната на 

обекта е тази, на която се възлагат основните функции и задължения във връзка с 

такава извънредна ситуация, каквато е възникването на пожар.

Тактика на действие при получаване на алармен сигнал:
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За точното обработване на сигнала от автопатрула, от съществено значение е 

бързото му приемане чрез автоматизирания софтуер на ОДЦ и оперативен дежурен 

на оперативния център. Той задължително предава сигнала на автопатрула,без да 

го преценява дали е "действителен" или"недействителен .

Автопатрулът, реагирайки на сигнал от сигнално- охранителна 

известителна техника, действа бързо и съобразително.

Теоретически разграничаваме няколко етапа при проверка на 

обект,охраняван със сигнално-охранителна известителна техника:

• реагиране;

• блокиране;

• проверка;

• задържане

Реагирането и блокирането на обект със сигнално-охранителна известителна 

техника от автопатрула са важни компоненти за решаване на основната задача, и 

следва да бъдат осъществявани по възможност в рамките от 3-5 мин.

Блокирането на обекта става по предварително разработен план.За всеки 

обект той е различен.За блокиране на големи обекти, училища , детски градини, 

складове и др.такива, разположени на голяма площ, се налага участието на 2-3 екипа.

Охранителните служители от автопатрула следва ежедневно да изучават 

обектите, да знаят къде се намират, подходите към тях и уязвимите им места. В 

тази насока познаването от автопатрула на обстановката в охраняваните райони, 

маршрути и обекти е от съществено значение.

Успешното осъществяване на патрулно -лостовата дейност изисква правилна 

разстановка на автопатрула и осигуряване на адекватната им мобилност на 

основата на задълбочен анализ на оперативната обстановка. Самият факт, че 

техниката е "подала" сигнала означава, че обекта след блокирането му трябва да 

бъде щателно огледан и проверен. Към тези задачи, както и на всички останали 

следва да се подхожда не рутинно, а напълно професионално. Вземат се мерки както 

за личната безопасност, така също и за безопасността на партньора.

Спазването на радиодисциплината и елементарните правила за 

подсигуряване са гаранция за успех. За да има успех при реагирането и блокирането 

на обекта един автопатрул следва да спази следното:

• При наближаване на обекта следва да се намали звука на радиостанцията;

• Ако блокирането се извършва в тъмната част на денонощието е 

необходимо да се загасят фаровете;

• При приближаването на обекта вниманието на автопатрула трябва да 

бъде насочено за евентуални съучастници или за потеглящи в близост съмнителни 

автомобили;

• След блокирането на обекта не се бърза с влизането.
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При необходимост от участието на повече от един автопатрул за блокиране 

на проблемен обект- Старшият на първия пристигнал на мястото екип, ръководи 

действията на останалите!

Проверката се извършва след пристигане на прудставител на Министерство 

на културата. При проверката трябва да се отдели особено голямо внимание на 

това дали има следи от проникване в обекта. В много случаи тези следи се 

маскират и е необходимо проверяващия автопатрул не само да огледа , а да 

провери решеткит, прозорци и други съоръжения за възпрепядстване на достъпа 

дали са затворени всички врати. При най- малко съмнение се извършва проверка 

на помещенията в обекта.

За извършената проверка се съставя протокол. Копие от протокола се 

предоставя на собственика или обитателя на помещението.

В случай, че е установено проникване в обекта, грабеж или вандалски прояви 

независимо дали нарушителя е напуснал обекта или не обекта се блокира , 

информира се незабавно оперативен дежурен. Оперативен дежурен незабавно 

информира първо полицейските органи /  чл. 31, ал. 2 от ЗЧОД/ чрез директните 

телефони на СДВР и 05 РУ-СДВР, СДПБЗН за съответния регион, а след това 

длъжностните лица на „ Агенция за охрана и сигурност СГ-5" ООД и Министерство 

на културата. Местопрестъплението се запазва до идването на полицейските 

органи.

От времето на алармиране до пълно блокиране на обекта изминават от 2 до 5 

мин., независимо от натовареността на уличното движение или от времето като 

астрономическо или атмосферно понятие.

При реагиране на сигнал от сигнално - охранителна известителна техника 

вероятността за проникнал в обекта нарушител е много голяма, автопатрула следва 

да очакват винаги въоръжена съпротива. Практиката показва, че при въоръжена 

съпротива, когато са пренебрегнати основни правила /подценяване, рутинна 

проверка, неспазване на тактическата дисциплина /  сее  стигнало до нежелателни 

последици, а именно изпускане на нарушителите и раняване на охранителните 

работници.

Необходимо е охранителните работници да бъдат непрекъснато обучавани 

в извън работно време.

Преди да се пристъпи към проверка на помещенията в обекта следва да се 

прецени дали един автопатрул е в състояние да направи това. При най- малкото 

съмнение се търси съдействието на допълнителни сили.

При проверка се спазват следните правила:

■ Преди проверката да се провери има ли връзка с оперативния 

център, работи ли осветителното фенерче.

■ Проверката на помещенията в обекта започва от външните стени на 

обекта и от долу на горе. Задължително се охраняват входовете и изходите.
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■ He се проверяват няколко обекта едновременно. Когато се влизав тях 

гърба на служителя да е към стената, но да не се допира до нея. При движение 

напред да се съобразява за евентуални прикрития за стрелба.

■ Влиза се само в зони , когато партньорите се подсигуряват. 

Движението става от тъмните места към светлите, а не обратно.

■ Внимава се използването на фенерчето. Не се държи постоянно 

запалено пред тялото. Събирането с други охранителни работници на едно място 

се избягва. Проверява се с оръжие в ръка. То се държи на нивото на колана, цевта 

е насочена леко надолу. Необходимо е да се провери навсякъде, където човек 

може да се скрие/при  уплаха той може да се скрие на най-неочаквани места/.

■ Едно от най-опасните места при проверка е преминаването през 

вратите. Ако вратата се отваря на вън трябва да се дърпа рязко към стената . Ако 

се отваря на вътре, отваря се внимателно и след това се блъска със сила до край, 

така че да се удари в стената. Не се застава пред врата, която следва да се отвори.

■ Всеки служител следва да е готов да реагира при нападение. 

Влизането в помещение става един след друг.

Важен психологически момент е нарушителя да не узнае, че е открито 

неговото укритие. Това е възможно да се осъществи като се спазват също 

определени правила - радиодисциплина, умение за анализиране на открити следи, 

познаването на разположението на вътрешните помещения в обекта.

При проверката, ако в обекта не е проникнал нарушител се търси 

"техническа причина" за подадения сигнал. Обекта се охранява от автопатрула и 

се извиква собственика и техническия екип на фирмата до поемането му под 

охрана от сигнално-охранително известителната техника.

Реагирането на сигнал от сигнално-охранително известителната техника е 

стресово състояние за охранителните работници. Всеки сигнал следва да се приема 

за "действителен". Никога на трябва да се забравя, че на сигнала от сигнално- 

охранително известителната техника се действа с максимална концентрация и 

мисълта, че техниката е виновна за сигнала трябва да се изключи. Това ще помогне 

да се избегне изненадата при евентуално нападение над автопатрула и ще позволи 

да се преодолее паника и необмислени действия.

Важно условие за преодоляване на изненадата и съпътстващия стрес е 

поддържането на вниманието.
Съсредоточаването на вниманието върху изпълнението на служебните 

задължения е необходимо за откриване на най-малките признаци на опасност. 

Поддържайки будно вниманието си охранителните работници от автопатрула 

реагират адекватно в екстремални ситуации особено по сигнали на така 

наречените "паник бутони".

>  в случай на възникване на пожар охраната предприема

зз
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следните основни действия:

• Незабавно съобщава на Района служба „Пожарна безопасност и защита 

на населението” (ПБЗН) на тел. 112 за възникналото събитие, като обяснява 

накратко: къде е пожара - адрес и местоположение, има ли хора в опасност, какво 

гори, кой се обажда;

• Оповестява присъстващите в района на комплекса лица;

• Информира О Д Ц  на дружеството, началника на охраната;

• Информира представителя на Възложителя по договора за охрана;

• Съдейства при провеждането на евакуацията (напускането) на хора от 

заеманите помещения и сгради;

• Взема мерки за изключването на електрозахранването и другите

системи;

• Предприема действия по гасенето или локализирането на пожара с 

наличните уреди за гасене на пожар;

• Активира и управлява по установения ред противопожарна система за 

гасене в сектора на запалването;

• Посреща органите на ПБЗНС и ги информира за обстоятелствата по 

евакуацията и гасене на пожар;

• При евакуацията използва най - краткия, надежден и безопасен път;

• Не използва съоръжения с електрическо задвижване ( врати за чийто 

отваряне е нужно електричество), тъй като при пожар вероятността за автоматично 

изключване на електричеството е голяма и хората може да се окажат блокирани;

При преминаване през задимена среда или влизане в задимено 

помещение поставя на дихателните органи (носа, устата) мокра кърпа, движението 

става с приведено ниско към пода тяло, където димът е по рядък

• Извършва и подпомага действия по спазване и евакуация на 

застрашените хора (служители, работници, посетители) и имущество;

• Ограничава достъпа на лица в района на пожара.

• Взема мерки по съхранението и охраната на спасеното имущество.

• Оказва помощ на пострадалите, а по отношение на загиналите 

подпомага действията на полицията по установяване на самоличността им;

• Да осъществява охраната така, че да се осигури запазване на 

местопроизшествието до установяване на причините за пожара от разследващите 

органи;
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Да не допускат присъствието на външни лица в близост до 

представляващи опасност от падане и срутване конструкции;

• Въдворяват ред при възникване на суматоха между хората.

>  За успешното справяне с възникнал пожар в охранявания обект, 

охраната е инструктирана, обучена и запозната с:

• Плана за евакуация в случай на пожар в охранявания обект;

• Начина на действие и работа с наличните противопожарни уреди и

тяхното местонахождение в обекта;

• Начина и реда за изключване на електрозахранването, вода и други

системи;

• Основните начини за гасене на пожари, които могат да възникнат в 

специфичната среда и при наличието на електрически ток, електронна техника, и

други материали и имущество;

• Начина на работа и управление на пожароизвестителни или 

пожарогасителни системи, когато с тях са оборудвани охраняваните обекти;

• Плана за евакуация на хора - служители и посетители;

• Актуалните телефони номера или други средства за връзка с 

териториална служба „ Пожарна безопасност и защита на населението и с 

полицията.

> Форми и организация на контрол.____Организация---на

взаимодействието с възложителя и органите—на—МВР.—Връзки—между 

постовете и ръководния състав
Контролната дейност ще се осъществява от Ръководителя на 

охранителната дейност, оперативния дежурен в офис и инспектора по сигурността 

през цялото денонощие. Самоконтролът се осъществява от охранителния състав и

Началника на охраната.

Охранителният състав се инструктира от Ръководителя на охранителната 

дейност и Началника на охраната, а оперативният дежурен в офиса осъществява 

контрол по носене на службата от охранителите съгласно графика за контролни 

обаждания.

Контрол по изпълнение на охранителната дейност могат да 

извършват:



• „ Управителя на фирма „Агенция за охрана и сигурност СГ-5. ООД,

• Ръководител на охранителната дейност

• Началник на охраната. Работи с работно време, с продължителност не 

повече от осем часа. Отговаря за степента на сигурност в обекта. Ежедневно 

докладва за състоянието на охранявания обект, 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. При необходимост изпълнява 
функционалните задължения на охранителите. Поддържа непрекъсната връзка с 

Възложителя. Провежда ежедневния инструктаж на охранителите.

• Дежурна оперативна група за съдействие и контрол към дружеството;

• Служители и представители на Възложителя

• Ръководни служители на Възложителя;

• Оторизирано лице на Възложителя;

• Служители от СДВР — МВР, отговарящи по местонахождение за

охранявания обект.

Служителите осъществяващи контрол задължително вписват в дневника.

за проверка резултата от проверките и вземат становище за отстраняване на 

констатираните слабости.

> Форми на контрол:

Контролната дейност ще се осъществява от ръководителя охранителна 

дейност, дежурните оператори в ОДЦ, през цялото денонощие. Самоконтрола се 

осъществява от охранителния състав и началника на охраната. Охранителния състав 

се инструктира от ръководителя охранителна дейност и началника на охраната, а 

ОДЦ осъществява контрол съгласно графика на контролните обаждания.

• Непосредствена физическа проверка от „Агенция за охрана и сигурност 

СГ-5.” ООД;

• Съвместна проверка с полицията от СДВР/РУ-СДВР отговарящи за

обекта;

• Пряк контрол от Възложителя от служители и представители на 

Възложителя - органи по сигурността на Възложителя, ръководни органи.



__ SECURITY GROUP 5
SG
★ * * ★ ★

Ежедневно в 07.30 ч и 19.30 ч. охранителите докладват на оперативен 
иентър в ocbuc за протичане на смянат а . а при проблеми незабавно.

> Организация на контрола на охраната

• Ръководство - Управител на фирма ..Агенция за охрана и сигурност СГ- 

5.” ООД. Осъществява цялостна организация, ръководство и контрол по дейността 

на фирмата.

• Ръководител на охранителната дейност

Носи непосредственото ръководство, контрол и съдействие на ежедневната и 

денонощна охрана. Организира и контролира осъществяването на охраната на 

обектите при спазване на изискванията на действащите нормативни актове и в 

съответствие с инструкциите и изискванията на Възложителя и на „Агенция за 

охрана и сигурност СГ-5.” ООД. На него са подчинени всички охранители. Поддържа 

връзка с Възложителя.

• Началник на охраната

Осъществява оперативното и пряко ръководство на охранителите. 

Организира цялостната охрана в обекта и следи за спазването на работните графици. 

При необходимост изпълнява функционалните задължения на охранителите.
Ежедневно докладва на Ръководителя на охранителната дейност за 

състоянието на охранявания обект, 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.

Извършва контрол и съдействие за осъществяването на установения за 

всеки пост пропускателен режим, извършването на обходи от охранителите по 

установените маршрути, както и своевременни реакции по алармени сигнали от 

технически системи за сигурност.

Изготвя графици за работа, контролира маршрутите за обход. Реализира 

на практика прегрупиране на дежурните охранители, под ръководството на 

Ръководителя на охранителната дейност.

Оперативно насочва и използва оперативната мобилна група за реагиране 

и контрол за реакция и проверка на получени в Оперативен център сигнали. Следят 

за състоянието и безотказното действие на заложената сигнално - охранителна 

техника, камери за видеонаблюдение и на други технически системи.



Информира ежедневно и своевременно ръководителя на охраната за 

всички текущи действия по носене на охраната, при възникнали повреди, 

нередности и други

• Взаимодействие между охраната и Оперативен дежурен център

При фиксиране на алармена ситуация от охраняваните обекти дежурния 

оператор в ОДЦ обработва сигнала и алармира автопатрулен екип. При 

потвърждение за действителна ситуация:

• уведомява съответно 05 РУ-СДВР , „ Общинска полиция”-СДВР за 

намеса на оперативната група и ПБЗН, за изпращане на дежурна кола и лицето за 

връзка, отговарящо за обекта.

• документира в системата докладите на старшия на патрулната кола.

• при сложна ситуация, изискваща продължително физическо 

присъствие в обекта, осигурява необходимата физическа охрана от офиса на 

„Агенция за охрана и сигурност СГ-5.” ООД и изтегля автопатрул на дежурна 

местостоянка.

Автопатрулният екип е снаряжен с необходимите средства за принуда и 

задържане: бойно оръжие, палки, белезници, и осъществява охранителната функция 

по реакция при сигнали за взлом, саботаж и технически проблем.

Патрулът изучава охраняваните обекти и маршрута за придвижване до 

същите и реагира по индивидуално разработени планове за охрана. При подаване на 

алармен сигнал реагира, стриктно следвайки инструкциите за действие при 

взломни прониквания/ нарушения.

При пристигане на местонахождението, патрулът провежда пълен оглед 

на обектите, констатира наличие/липса на нарушение и докладва своевременно на 

дежурния оператор. При необходимост изисква подкрепление и координация със 

съседни обекти на охраняваните.

При констатиране на взломно проникване се вземат всички възможни 

законови мерки за неутрализиране на нарушителя/лите на място до пристигане на 

оперативно следствена група от 05, 03 и 01 РУ-СДВР и „ Общинска полиция"-СДВР.

Автопатрулът предприема необходимите действия за опазване целостта 

на местопроизшествието с цел,-улеснение на последващи следствените действия.

До пристигането на лицето за връзка, оторизирано да осигури достъп в 

охранявания обект, „Агенция за охрана и сигурност СГ-5.” ООД охранява подстъпите 

към него.
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> Организация на взаимодействието c Възложителя и органите на

МВР
Един от основните подходи за гарантиране на сигурността на „ Античен 

културно комуникационен комплекс „ Сердика" гр. София"и обезпечаване на 

нормалния му ритъм на функциониране и ефективно изпълнение на дейносттите е 

прилагането на партньорство, взаимодействие и информационен обмен с органите 

на структурите на МВР (05и 01 РУ-СДВР) и „ Общинска полиция „-СДВР, както и 

длъжностното лице оправомощено от Възложителя за изпълнение на предмета на 

договора между Възложителя и Изпълнителя.

Оперативно взаимодействие с органите на МВР.

Опорни точки на взаимодействие:

мерки за гарантиране на сигурността на обекта и защита на персонала; 

задължения и отговорности на отделните длъжностни лица за 

изпълнение на предвидените мерки за гарантиране на сигурността и нормалния 

ритъм на работа на обекта;

• ресурси необходими за изпълнение на предвидените мерки;

• ред за комуникация, взаимодействие и обмен на информация;

• начини и време за реагиране при създала се необходимост;

• условия и предпоставки, предполагащи рискове за сигурността на обекта;

• възможни последици за персонала и околната среда от създали се 

кризисни ситуации и начини за ликвидирането им;

• мероприятия, сили и средства за провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни дейности в обекта;

• поддържане на наличните локални системи за сигурност, а при 

необходимост и доизграждане;

• провеждане на обучение и проиграване на планове за провеждане на 

спасителни и евакуационни мероприятия при кризи.

При реализиране на Комплексната система за охрана и защита на обект „ 

Античен културно комуникационен комплекс „ Сердика" гр. София", „Агенция за 

охрана и сигурност СГ-5.” ООД ще осъществява непрекъсната връзка с органите на 

СДВР - МВР и Главна дирекция „Национална полиция", чрез средствата з 

комуникация и работни контакти.



Особено внимание ще бъде отделено за координиране дейността на 

охраната при получен сигнал за евентуални терористични действия или извършен 

терористичен акт, съчетано с опазване имуществото на Възложителя и неговите 

интереси.

„Агенция за охрана и сигурност СГ-5.” ООД ще осъществява единодействие 

и със службите на РСПБЗН, Административното ръководство на Възложителя, чрез 

негови оторизирани за охраната длъжностни лица.

При възникване на екстремални ситуации /форсмажорни обстоятелства/, 

„Агенция за охрана и сигурност СГ-5.” ООД ще осъществява незабавен контакт, а при 

пристигане на специализирани екипи ще оказва съдействие на Спешна Медицинска 

Помощ, Районна служба пожарна безопасност и защита на населението, органите на 

МВР и други.

В случаи на екстремални ситуации „Агенция за охрана и сигурност СГ-5.” 

ООД разполага с реални възможности да пренасочи допълнителни сили за 

съдействие и подкрепления от намиращи се в близост поети обекти за охрана и 

Автопатрули.

Служителите осъществяващи контрол, задължително вписват в дневник 

резултата от проверките и вземат становище за отстраняване на констатираните 

слабости. На база резултатите от извършените от служители по сигурността на 

фирмата регулярни охранителни обследвания на обекта и констатациите от 

провеждания контрол, периодично се изготвят охранителни анализи, в които се 

описват промени в оперативната обстановка, евентуални проблеми в охранителната 

дейност и се правят предложения и препоръки за решаването им. Взаимодействието 

се организира на базата на подписаните и съгласувани планове за оперативно 

взаимодействие и инструкции за пропускателния режим между „Агенция за охрана и 

сигурност СГ-5.” ООД и структурите на Министерство на културата, МВР и ГДПБЗН.

S Оперативно взаимодействие с оправомощено лице на Комисията 

за финансов надзор

Оперативната връзка се осъществява чрез:

• Провеждане на периодични срещи за обсъждане на състоянието на 

сигурността и изготвяне на препоръки за решаване на възникнали проблеми с 

охраната и нейното оптимизиране.

• Изготвяне и съгласуване на форми и правила за обмен на информация. /



• Съгласуване на актове и документи, регламентиращи деиностите, по 

обезпечаване сигурността на обекта и предмета за изпълнение на поръчката.

• Провеждане на периодични охранителни обследвания и преглед на

състоянието на техническите средства.

• Предоставяне (при искане от Възложителя) на информация за изпълнение 

на текущата охранителна дейност на обекта.

• Изготвяне и предоставяне на писмена аналитична справка за състоянието 

на охраната на обекта за предходния месец.

• Изготвяне на съвместен доклад и набелязване на мерки за оптимизиране 

на дейността на дейността по обезпечаване на сигурността на обекта.

> Данни за моторните превозни средства използвани при охраната 

на обекта:

„Агенция за охрана и сигурност СГ-5." ООД разполага с необходимия брои 

автомобили, които са добре оборудвани и са в постоянна /денонощ на/ готовност за 

придвижване до обект: „ Античен културно комуникационен комплекс „ Сердика" гр. 

София". Охранителите от автопатрулите са подходящо екипирани и снабдени с 

помощни технически средства.

„Агенция за охрана и сигурност СГ-5.” ООД има изградена и действаща 

глобална система за позициониране ( GPS - система) за мониторинг на служебните 

автомобили (офисни и мобилни оперативни групи) с контролна станция в офиса.

№ МОДЕЛ РЕГ. №

1 Фолксваген голф СВ7063 ВМ

2 Тойота Ланд круизер СА5470 РВ

VL ЛКЙСТВИЯ НА ОХРАНИТЕЛИТЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ЕКСТРЕМАЛНИ 

СИТУАЦИИ

Охранителния състав изпълнява задълженията си съгласно настоящия 

план, правилника за вътрешния ред на Възложителя, инструкцията за прават^-и
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задълженията на охранителите и допълнителните инструкции и разпоредби на 

Възложителя и Ръководството на фирмата.

> ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНАТА ПРИ ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ

S Действия на охранителите при въоръжен грабеж:

• - не предприема действия, които могат да предизвикат реакция от страна 

на нападателя, които излагат на опасност живота и здравето му, както и живота и 

здравето на намиращи се в близост лица.

• - исканията на нападателя се изпълняват незабавно и без условия, като в 

същото време охранителят е длъжен да се ориентира бързо в обстановката и да 

вземе точното и правилно решение за действия - при наличие включва сигналната 

система, уведомява оперативния дежурен, Ръководителя на охранителната дейност 

и органите на МВР.

• - предприемат се действия, ограничаващи размера на грабежа и даващи 

възможност за обезвреждане или забавяне на нападателя с позволени от Закона 

сили и средства, но така, че да не предизвикат нападателя към агресивни действия.

• - през времетраенето на грабежа охранителят се стреми да събере 

максимално информация за нападателя за улесняване на следствието и запазване на 

следи.

• - при вземането на заложник или използването му като „жив щит” при 

оттегляне, се осигуряват свободни зони, коридори и изходи, без предприемане на 

други мерки.

• - когато има възможност за обезвреждане и задържане на нападателя, 

помощните средства се използват само в краен случай, като се спазват изискванята 

за запазване живота и здравето, както на охранителите, така и на нападателя и 

намиращите се в близост до грабежа лица.

• - след задържане на нарушителя, района се отцепва с цел запазване на 

улики и следи на местопрестъплението.

> Действия на охраната при анонимо съобщение за__поставено

взривно устройство:

• охранителят събира по възможност максимално пълна и конкретна 

информация от подаващия сигнала (кога, къде, какво, защо и по какъв начин ще
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бъде взривено ВУ, особеностите на същото). Ако сигналът е подаден по телефона, 

охранителят не прекъсва телефонната връзка.

• незабавно уведомява, органите на МВР, Ръководителя на охранителната 
дейност и Възложителя.

• изпълнява стриктно дадените му от тях указания.

• не допуска под никакъв предлог влизането на лица в обекта след 

получаването на анонимния сигнал. Съдейства за евакуирането на посетители от 

обекта.

• не предприема лично обезвреждане на съмнителни пакети и предмети;

• не разгласява информация с цел недопускане на паника.

S При откриване на съмнителни пакети на територията на обекта:

• Уведомява незабавно по телефона оперативния дежурен като подава 

максимално точна информация кога и къде е намерен съмнителния пакет;

• Да отцепи мястото и да не допуска 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 персонала на обекта;

• Да оказва съдействие на органите на МВР;

• Да изготва писмен доклад за станалото произшествие;

S Действия при получен при сигнал за отправена анонимна заплаха 

или извършен терористичен акт

След природните бедствия един от рисковете, който най-силно застрашава 

сигурността на зоните на обект: на „ Античен културно комуникационен комплекс „ 

Сердика" гр. София" е явлението тероризъм. Практиката показва, че той нанася 

унищожителни удари върху важни обекти от критичната инфраструктура в 

различни държави по света. Ескалиращите последствия на многобройните човешки 

жертви и огромните материални разрушения от проведени терористични атаки, 

формират жизнените проблеми на глобално, регионално и местно ниво за защитата 

на обществото от тероризма.

В този смисъл като "атрактивни цели" за вероятни терористични удари се 

явява обект: „ Античен културно комуникационен комплекс „ Сердика" гр. София"и 

то с целогодишна асиметрична заплаха.



SECURITY GROUP 5

За превенция на терористичните заплахи и актове персоналът за физическа 

защита обръща особено внимание лица със съмнително поведение, безнадзорни 

вещи, багажи и превозни средства, за които незабавно информира ръководствата на 

охранявания обект на Министерство на културата, структурите на МВР, имащи 

съответната териториална компетентност и дежурната част на „Агенция за охрана и 

сигурност СГ-5.” ООД. В тази връзка се предприемат своевременни действия по 

компетентност.

• Основни моменти и обстоятелства, които следва да се взимат под 

внимание от персонала за физическа защита на зоните на обект .. Античен 

културно комуникационен комплекс .. Сердика" гр. София"

• лица с необичайно, подозрително поведение и дейности или присъствие 

във или в близост до охранявания обект, в т.ч. необичайно наблюдение, проучване 

или интерес от страна на лица и посетители на обекта, правене на снимки или 

видеозаснемане;

• необичайни дейности в определени часове на денонощието;

• наличие на необичайни вещи или предмети, или престой ;

• необичайни вещи и предмети, предназначени за сметосъбиране;

• наличие на изоставени предмети;

S Лействия при получен сигнал за подготвен или извършен 

терористичен акт или отправена заплаха за терористичен акт:

• заплахите за терористични актове се приемат като реални;

• при получаване на заплаха за терористичен акт по телефона по 

възможност се провежда максимално продължителен разговор с подателя на 

сигнала с цел придобиване на конкретна информация за евентуалното място, време 

и мотиви за осъществяване на заплахата, както и за характерни особености, които 

могат да дадат насоки за лицето, подаващо сигнала;

• своевременно се уведомяват оперативната дежурна част на 05 РУ - СДВР, 

ръководството на обекта и оперативната дежурна част на „Агенция за охрана и 

сигурност СГ-5.” ООД за сигнала, както и за налични данни за лице/лица с 

намерения за поставяне или задействане на самоделни взривни устройства или 

други предмети и вещества, които могат да причинят вреди за живота и здравето 

на персонала и материални щети;



• своевременно се докладва и за лице/лица, взели заложници, като в 

никакъв случай не се осъществява пряк контакт с тях или опит за задържане или 

отнемане на СВУ или други предмети или вещества; по възможност се събира 

визуална информация за лицата, както и допълнителни данни за тяхното 

поведения, искания или намерения;

• при откриване на подозрителен предмет или вещество в района на обекта 

своевременно се уведомява ръководството на Министерство на културата, за 

вземане на решение за евакуация на персонал и други пребиваващи в обекта лица 

след съгласуване с органите на МВР и дежурния център на „Агенция за охрана и 

сигурност СГ-5." ООД;

• организира се първоначално отцепване на рисковия район до 

пристигането на органите на МВР и техните специализирани звена, като се 

локализират зоните, където се намират правонарушителите и откритите 

подозрителни предмети или вещества и недопускане на контакт и действия спрямо 

тях, чрез предварително предвидени за целта оградителни средства;

• съдейства се на органите на МВР при последващо отцепване на района на 

застрашения обект, както и при осъществяване на последващи проверка и 

претърсване или други специализирани действия, в съответствие със събраната 

максимално обективна информация за реалната обстановка в обекта;

• съдейства се за евакуация на персонал и други пребиваващи в обекта лица, 

съгласно предварително разработен и утвърден план, без допускане на паника и 

хаос;

• приоритетно се евакуират лицата, които са в близост до открития 

съмнителен предмет/вещество или застрашени помещения/, както деца и лица в 

неравностойно положение;

• при евакуация се взимат мерки за недопускане на достъп на лица в 

застрашения обект/помещение, с изключение на органите на МВР и 

подпомагащите ги длъжностни лица от Министерство на културата;

• при извършен терористичен акт също се организира първоначално 

отцепване на рисковия район до пристигането на органите на МВР и техните 

специализирани звена, обхващайки целия район на местопроизшествието, като се 

ползват предварително предвидени за целта оградителни средства; установява се 

наличието на човешки жертви, ранени и материални щети, като тази информация 

се предоставя на органите на МВР, ръководството на Министерство на културата и 

дежурната част на „Агенция за охрана и сигурност СГ-5.” ООД; при наличие на
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пострадали се вземат мерки за оказване на медицинска помощ и осигуряване 

изнасянето им от района, като задължително се фиксира местонахождението им и 

по възможност се установяват данните им за самоличност; при наличие на 

загинали телата не се разместват, като по възможност същите се покриват; при 

наличие на възникнал ва местопроизшествието пожар се предприемат мерки за 

неговото локализиране или потушаване при максимално запазване на предметите 

и вещите, намиращи се в района;

• когато сигналът за подготвен или извършен терористичен акт или 

отправена заплаха за терористичен акт, както и за взети заложници е получен чрез 

европейския номер за приемане на спешни повиквания 112, органите на МВР 

уведомяват определеното лице от Министерство на културата и персонала, 

осъществяващ физическата му защита, които предприемат своевременното 

изпълнение на по-горе разписаните действия;

• за всеки случай на отправена анонимна заплаха или извършен 

терористичен акт се изготвя подробен писмен доклад за случая до ръководството на 

„Агенция за охрана и сигурност СГ-5.” ООД.

По възможност персоналът за физическа защита продължава да осъществява 
дейността си по охрана на обекта при всички случай на усложнена обстановка в 
следствие на създадена кризисна ситуация до пълна евакуация служители и външни 
лица от територията на обекта, като оказва съдействие за овладяване на 
ситуацията.

S Действия за запазване на местопроизшествие

Местопроизшествието е район на извършено правонарушение или оставени 

следи от него. Действията по запазване на местопроизшествието, касаят всички 

хипотези, свързани с наличието на последици, в резултат на противоправна дейност 

на трети лица в описаните по горе ситуации.

Запазването на местопроизшествието от умишлени или естествени изменения 

е необходимо и задължително условие за получаване на първоначална пълна, точна 

и обективна информация, чрез откриване, фиксиране и изземване на 

следи/микроследи и веществени доказателства, подпомагащи разследването за 

установяване на извършителя/те.

На местопроизшествието могат да бъдат открити следните видове основни 

следи:
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• отпечатъци - дактилоскопни, от обувки, от оръдия на правонарушението, 

предмети;

• част от отнето имущество;

• вещества, в т.ч. кръв и биологични субстанции;

• миризми;

• писмени знаци, текстове, рисунки и др.

Действията при запазване на местопроизшествието са:

• отцепване на района (с предназначена за това обозначителна лента), 

следейки за незаличаване на следите;

• влизане в границите на местопроизшествието се допуска само при нужда 

от оказване на медицинска помощ на пострадали лица или предотвратяване на 

последици от правонарушението (в случая се маркират следите на лицата, влезли в 

района на местопроизшествието);

• при риск от унищожаване на следи и веществени доказателства поради 

природни явления и други обстоятелства предприемане на мерки за опазването им 

чрез внимателно покриване, без нарушаване на цялостта им;

• недопускане на тютюнопушене;

• ненапускане на местопроизшествието до пристигане на органите на МВР;

• незабавно уведомяване на оперативната дежурна част на 05 РУ-СДВР, 

„Агенция за охрана и сигурност СГ-5.” ООД и оправомощеното длъжностно лице от 

Министерство на културата;

• записване на данните (трите имена, месторабота, телефонен номер) на 

лицата, очевидци на правонарушението и приканването им да изчакат органите на 

МВР;

• записване в първия възможен момент на външните признаци на 

правонарушителя (ръст, телосложение, възраст, облекло, цвят на очите и косата, 

прическа, особени белези и други общи и индивидуални признаци, използвани 

маскировъчни средства, характерно поведение и говор, признаци на използвано 

транспортно средство - модел, цвят, регистрационен номер и др.) - при факт, че 

очевидец е охранителят;

• предоставяне на органите на МВР на пълна информация, касаеща 

извършеното правонарушение и действията на персонала за физическа защита, в т.ч. 

и допуснати изменения в района на местопроизшествието;

• оказване на долекарска помощ на пострадали лица;
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•  недопускане на действия, свързани с некомпетентно разследване на 

случая, водещи до изменение на обстановката и компрометиране на фактите и 

обстоятелствата на правонарушението;

• изготвяне на писмен доклад за правонарушението.

S Мерки за повишаване на сигурността в обекта:

В съответствие с разпоредбите на Наредба № 7/08.06.1996 г. на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, касаеща системите 

за физическа защита на строежите, както и след анализ на уязвимите участъци и 

потенциалните „ Античен културно комуникационен комплекс „ Сердика" гр. София" 

(на база извършения оглед и запознаване със спецификата на обекта), следва да се 

предприемат следните мерки за оптимизиране на охранителната дейност, с цел 

гарантиране на сигурността и:

Системи за Физическа защита:

• Сигнално-охранителни известителни системи 

монтиране на апаратура за радио-паник бутон- GPRS;

• Охранително осветление

осигуряване на резервно ел. захранване на локалното осветление на

обекта.

• Комуникационни средства

предоставяне на мобилна радиостанция на пост №1 и Пост №  2, с цел 

подобряване на комуникацията между персонала за физическа охрана и дежурния 

оперативен център на „Агенция за охрана и сигурност СГ-5." ООД 

мобилни телефони GSM - 2 бр., за независима връзка.

Организация на охранителната дейност:

• разработване и изпълнение на мероприятия за взаимодействие и обмен на 

информация с 05 и 01 РУ- СДВР, „Общинска полиция" - СДВР, СДПБЗН и 

Министерство на културата и ръководсвото на охранителна фирма „ Сириус";

• възлагане на функции на обектов отговорник на един от персонала за 

физическа охрана, с цел непосредствено координиране на дейността, съобразно 

състоянието на средата за сигурност, контрол на техническото оборудване, както и 

осъществяване на непосредствено взаимодействие с органите на МВР и 

оправомощения представител на Министерство на културата;



• сформиране на оперативна мобилна група към оперативния дежурен 

център за „Агенция за охрана и сигурност СГ-5.” ООД за оказване на съдействие и 

усилване на охраната при кризи, както и осъществяване на контрол на 

изпълняваната охранителна дейност;

• периодична актуализация (на три месеца и след инциденти и кризисни 

ситуации) на оценката на състоянието на сигурността в обекта - основава се на база 

установени или получени сигнали и информация за противоправни прояви и 

терористични заплахи, както и установяване на предпоставки за извършване на 

престъпления, нарушения на обществения ред или терористичен акт, в т.ч. пропуски 

в изпълнението на мерките за гарантиране на сигурността и защита на имущество, 

живота и здравето на персонал и граждани;

• системно обучение и периодично проиграване на действията на персонала 

за физическа защита при възникване на кризи от различен характер;

• информационно обезпечаване за превенция - отпечатване и 

разпространение на информационни брошури и плакати с национални телефонни 

номера за спешни повиквания и текстове от българското законодателство, 

включващи санкции за противоправни деяния;

• регламентиране и организиране на начина на обявяване на заплаха и

кризи;

• регламентиране и организиране на действията за безпрепятствена 

евакуация на застрашените помещения или сграда (съгласно Наредба №  1з-2377 от 

15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 

обектите, издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на 

регионалното развитие и благоустройство, обн., ДВ, бр. 81от 18.10.2011 г.);

Изпълнение на охранителната дейност:

• системно наблюдение и своевременно докладване в дежурната 

оперативна част на 05 РУ - СДВР и „ Общинска полиция"-СДВР и „Агенция за охрана и 

сигурност СГ-5.” ООД за необичайно събиране на големи групи хора в прилежащата 

територия на обекта;

> Действия на охранителите при опит за престъпно посегателство 

на обекта:

Кражба:
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• Изисквания към охраната за своевременно прихващане и разкриване на 

лица с такива намерения:

• да познава подстъпите към обекта и уязвимите места за проникване в 

района и да осигури наблюдението им по график;

• да знае и прилага на практика признаците за прихващане и разкриване 

намеренията на лицата за въоръжено (невъоръжено) нападение на обекта.

• Тактика на действие на охраната:

• незабавно информира по средствата за свръзка оперативния дежурен, 

Ръководителя на охранителната дейност и органите на МВР;

• прикрива се и спира лицата с разпоредителни команди: „СТОЙ!", „ОХРАНА!”, 

„ЛЕГНИ!".

• полага усилия да разколебае или да забави нападателите и не ги провокира 

към агресивни действия;

• при необходимост използва помощни технически средства за отбрана и 

задържане на извършителя;

• стреми се да извлече максимално количество информация за лицата, целта 

на нападението, лидера, характерни външни белези, въоръжени ли са или не и др.;

• поддържа постоянна връзка с представителя на Възложителя в обекта;

• оказва съдействие на пристигналите на местопроизшествието 

специализирани екипи;

• продължава охраната в отговорната си зона с повишено внимание;

• изготвя докладна записка до Ръководството на фирмата.

S Действия при нападение или повреждане на имущество

• при установяване на лица с агресивно и съмнително поведение в района 

на обекта незабавно уведомяване на оперативния дежурен на „Агенция за охрана и 

сигурност СГ-5.” ООД и 05 РУ - СДВР и „ Общинска полиция" СДВР за съдействие;

• заемане на отбранителна позиция в зависимост от ситуацията, като при 

необходимост и възможност се използва физическа сила и помощни средства срещу 

лицето/лицата до пристигане на подкрепление от полицейски патрул и мобилна 

група на „Агенция за охрана и сигурност СГ-5.” ООД;

• предоставяне на цялата налична информация за случая и оказване на 

съдействие на полицейските органи, разследващи инцидента;

50
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• изготвяне на писмен доклад за случая до ръководството на „Агенция за 

охрана и сигурност СГ-5." ООД.

^  Задържане, на лиие в района на охранявания обект.

Охраната задържа лице (въоръжено или невъоръжено) при опит за 
неправомерно проникване в района на охранявания обект с цел:

• извършване на кражба;

• нападение над охраната за нейното изолиране;

• терористични или други престъпни действия, за което е установено по

поведението му.

Тактически действия на охраната при задържане на лиие:

• да се прикрие и да го спре с подадени команди „СТОИ! , „НАЗАД! , 

„СТОЙ НА МЯСТО!”, „ЗАОБИКОЛИ ОТДЯСНО (ОТЛЯВО)!”, „ЛЕГНИ!".

• подават се такива команди, които да съответстват на конкретната 

ситуация и поведението на лицето;

• задържат нарушителя на безопасно разстояние;

• незабавно информира по средствата за свръзка оперативния дежурен, 

Ръководителя на охранителната дейност и органите на МВР;

• следи за реакцията на задържаното лице и не го провокира към 

агресивни действия;

• продължава бдително да охранява отговорната си зона;

• след пристигането на автопатрула, се извършва обиск на задържаното 

лице съгласно изискванията и му се поставят белезници;

V При разкриване на разбити врата или прозореи_(осъществено

нерегламентирано проникване или кражбаL

В този случай най-важното е да не се пипат и разместват предмети, 

техника, имущества, врати, прозорци, да не се влиза и стъпва по местата, където би

могло да има следи.

Забележка: При такива случаи в помещението м ож е да се влезе 

само ако трябва да се окаже помощ или задържи нарушителя.

Охранителят уведомява оперативния дежурен, Ръководителя на охранителната 

дейност и органите на МВР. Връща се на мястото на произшествието и взема всички



мерки за запазване на местопроизшествието до пристигането на дежурната 

оперативна група.

• незабавно се уведомяват дежурния на ПБЗН на тел. 112, началника на 

охраната и ръководител охранителна дейност (технически организатор). 

Противопожарната безопасност на обекта се осъществява с ПП средства, 

разположени на обозначените в схемата за евакуация места;

• намиращите се в района на пожара, земетресението хора се извеждат на 

безопасно място, като им се оказва първа медицинска помощ до пристигането на 

екип на Спешна медицинска помощ;

• До пристигането на екип от ПБЗН взима мерки за локализиране и гасене 

на пожара с налични противопожарни средства и с помощта на доброволци. При 

необходимост се изключва ел. захранването и се осигурява достъп до водоизточник 

в близост до обекта или в обекта;

• при наличието на ценна документация, материални средства и имущества 

в района на пожара, се вземат мерки за тяхното изнасяне, ако това е възможно;

• Изяснява обстановката в обекта, характера и размерите на материалните 

щети и човешките жертви;

• -Информира представителя на Възложителя по договора за охрана, 

ръководителя на охранителната дейност, инспектора по сигурност и охрана на 

дружеството и предприема действия предвидени в плана за управление при 

кризисни ситуации;

• Уведомява териториалните звена на Главна дирекция „ ПБЗН, на 

полицията, като се обажда на тел. 112;

• Ограничава достъпа на лица и превозни средства в обекта, освен тези на 

специализираните органи;

• Предприема самостоятелно или съвместно с полицията действия по 

отцепване, охрана на района и намиращото се имущество;

• Осигурява възможност и оказва съдействие при провеждането на 

мероприятия по неотложното спасяване на материални ценности;

• Оказва съдействие на силите за реагиране при кризи, на ГД „ ПБЗН при 

извършване на аварийно спасителни и възстановителни мероприятия;

г Действие на охраната при пожар:
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• Съдейства и подпомага действията на администрацията на обекта по 

изпълнение на плана за управление при криза или други предвидени планови 

мероприятия.

• Осъществява охраната и наблюдението на места, в които се съхраняват 

ценности, като недопуска разграбването или унищожаването им;

• Подпомага общинските и държавни органи, ангажирани в провеждането 

на аварийно - спасителни и неотложно възстановителни дейности;

• Оказва при необходимост първа помощ на пострадали лица.

Охраната продължава да носи службата при всички случай на 

усложнена обстановка до пълна евакуация на територията на обекта като 

оказва помощ за овладяване на ситуацията по предварително заложен 

евакуационен план.

безредици:

Действие на охраната при стихийни природни бедствия и масови

S Действия при наводнение

• събиране на информация за обстановката в засегнатия район, за 

размера и причините за настъпването му, за пострадали лица и увреденото 

имущество;

• незабавно уведомяване на териториалната служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението” (ПБЗН) и на телефон 112 за възникналото 

събитие, като се предоставя кратка информация, свързани с анкетни данни на 

охранителя, мястото на наводнението (адрес и засегната зона в обекта) и наличие на 

хора в опасност;

• уведомяване на оторизирания представител на Министерство на 

културата с възложени функции по обезпечаване на сигурността на обекта и 

съгласуване на действията;

• изключване на електрозахранването в зоната на наводнението;

• предприемане на действия и оказва на съдействие за евакуация на 

персонал и граждани, както и помощ при издирване и спасяване на лица и 

имущество.

• засилване на наблюдението в зоната на засегнатия район, с цел не 

допускане на допълнителни щети, в т.ч. и правонарушения.
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^  Действия при земетресение

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде предсказано или 

предотвратено То се характеризира с това, че възниква внезапно и няма почти 

никакъв предупредителен период. Неговата продължителност не е голяма, но 

последствията са тежки.

• При усещане на първия трус:

- напускане на обекта по възможност в зависимост от моментното 

местоположение;

- не напускане на обекта при преценка, че това не може да се осъществи за 

кратко време (до 10 секунди);

- при оставане в обекта заемане на най - безопасно място (под рамка на врата, 

близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или бюро).

• След преминаване на първия трус:

- изключване на електрозахранването;

- напускане на обекта и се отдалечава на открито и безопасно място (най- 

малко на разстояние, равно на височината на най-близката постройка, далеч от 

електропроводи).

- следене на информацията, излъчвана по националните и местни средства за 

масова информация, за затихване на земните трусове и отминалата опасност, 

състоянието на аварийността в района на обекта и възможните рискове за живота и 

здравето на хората;

- изпълнение на указанията на органите на МВР и на други компетентни 

органи;

- изясняване на обстановката в обекта (характер и размер на материалните 

щети и човешките жертви);

- информиране на оторизирания представител на Министерство на културата, 

за обекта, както и оперативния дежурен център на „Агенция за охрана и сигурност СГ-

5. ООД за констатациите, касаещи състоянието на обекта и предприемане на 

съгласувани действия за преодоляване на последствията от създалата се кризисна 

ситуация;

- съдействие на полицейските органи за отцепване на района на обекта; 

недопускане на достъп на лица и превозни средства в обекта, освен органите на
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и Други компетентни институции, имащи отношение към овладяване на кризисната 

ситуация;

- съдействие при провеждане на аварийно-спасителни мероприятия;

следене за спазването на обществения ред и недопускане на 

нерегламентирано проникване в обекта и други противоправни прояви.

^ ПРи масови безредици в близост до охранявания обект:

• При възникване на масови безредици в близост до охранявания обект, 

охраната незабавно уведомява Ръководителя на охранителната дейност, 

Възложителя и органите на МВР. Незабавно се затварят всички входове и подстъпи 

към обекта.

• вземат се мерки за охраната на помещенията, в които се съхраняват 

парични и материални ценности, като при необходимост охраната се усилва с 

охранителите от мобилната оперативна група и свободни от дежурство охранители.

• в тъмната част на денонощието, охраната предприема действия за 

максимално осветяване на района и подстъпите към обекта с оглед недопускане в 

него на лица и групи от участващите в безредиците.

• охранителите оказват съдействие на органите на МВР, ако такова бъде 

потърсено от тях.

Забележка: След сключване на договор, на база общите указания за 

тактиката на действие при обезпечаване на сигурността на обекта и 

утвърдените регламенти в обекта, се разработват конкретни указания за 

прилагане на специфичните правомощия, отговорности и задължения на 

постовете за осъществяване на физическата защита на , „ Античен културно 

комуникационен комплекс „ Сердика" гр. София" които задължително се 

съгласуват с оправомощено длъжностно лице на Възложителя.

^ ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНАТА ПРИ НОРМАЛНА ОБСТАНОВКА В ОБЕКТА

^  При приемане и сдаване

Обектът и всеки пост се приемат и сдават чрез писмено отразяване в Дневник, 

който се намира на всеки пост. Задължително 10 - 15 минути преди започване на 

дежурството охранителите се явяват в обекта на пост № 1. Охранителят
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инструктира от начлника на охраната, дежурния в ОДЦ, след което се подписва в 

заведената книга за инструктаж. Извършва оглед на обекта, запознава се с 

обстановката, проверява изправността на оборудването на поста и средствата за 

връзка и приема дежурството от предишния охранител, като отразява това в книга 

за приемане и сдаване на дежурството. Заемат местата си и продължават 

дежурството си. По техническите средства дежурния охранител докладва на 

оперативния дежурен в офиса за приемането и сдаването на дежурството и 

обстановката.

^  При носенето на дежурството

Охранителите осъществяват видеонаблюдение, обход, охрана и защита на от 

външни посегателства на културно-историческото имущество и сигурността в 

обекта в съответствие с настоящия план, инструкции за правата и задълженията им 

и другите ръководни документи. През деня извършват наблюдение и контрол, а 

през нощта постоянно наблюдение, обход и прослушване в района, обръщайки 

особено внимание на уязвимите места, осветлението, целостта на вратите и 

прозорците. По време на обходите следят за спазване на вътрешния ред, 

необичайни шумове.

VII. ОПИС НА СЛУЖЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

В съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна 

дейност и с оглед качествено и ефективно изпълнение на възложените им задачи по 

охраната, охранителите на обекта ще бъдат осигурени със следните документи:

1. Лиценз на фирмата № 1641/16.09.2011 г. и № 2637/07.01.2014 г.

2. План за охрана на обекта

3. Схема на обекта

4. Правилник за пропускателния режим, утвърден от Възложителя.

5. Списък на охранителите с посочени номера на трудовите договори,

6. Утвърдени графици за дежурствата на охранителите

7. План за действие и време за реагиране (в минути) на охраната 

възникване на кризисни ситуации: пожар, наводнение, земетресение и др.

8. Информационни табели съгласно чл. 30 от ЗЧОД.

9. Протокол за предаване на задържани лица на органите на МВР.

при
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10. Дневник за сдаване и приемане на дежурствата.

I I. Специална тетрадка за отразяване на нарушения или липсата на такива 

по времв на смяната

12. Книга за ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите.

13. Книга за проверка от органите на МВР.

14. Книга за проверка от Възложителя и Изпълнителя.

15. Инструкция за правата и задълженията на охранителите.

16. Инструкция за безопасни условия на труд при физическа охрана на 

обекта.

17. Правила за безопасно пребиваване на външни лица на охранявания

обект.

18. Инструкция за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност в 

обекта.

19. Инструкция за оказване на първа помощ

20. Важни телефонни номера.

21. Данни за комуникациите, техническите средства, МПС и др. необходими 

от ЗЧОД.

22. Списък на лицата , които имат право да извършват проверки в 

охранявания обект.

23. Книга за отразяване влизане на външни лица в обекта.

24. Книга за отразяване изнасянето/внасянето на движимо имущество.

25. Ревизионна книга по чл. 408 от КТ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. I рафик за работа на охранителите;

2. Схема на обекта;



Приложени

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ОХРАНИТЕЛИТЕ 
от обект „ Античен културно комуникационен комплекс „ Сердика“ гр. София“

^именование на обекта: „Античен културно-комуникационен комплекс ..Сердика“ Тел на обекта- 
Лице за контакт: — ------------- ------- :---------------- - Месец: 2017 г.
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ЗАБЕЛЕЖКА:
Охраната на обекта е денонощна и ще се осъществява от 4 охраните 

Охранителите работят на сумарно из/исляване на работно време с период на отчитане 6
Нардбата за работното време, почивките и отпуските

зли.
месец, :ъоб разьно \сГ и



s o
* * ★ * *

SECURITY GROUP 5

№ Пост 2

„ОБХОД“
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ЗАБЕЛЕЖКА
Охраната на обекта е нощна и ще се осъществява от 2 охранители.

Охранителите работят на сумарно изчисляване на работно време с период на отчитане 6 месец, съобразно КТ и
Нардбата за работното време, почивките и отпуските

до 17:30* а с ! ^  ° Пр0ДеЛеН И еДИН начелник на - Охрана“, който ще е от офиса на дружеството и ще бъде с работно време от 08:00

УПРАВИТЕЛ 

ОХРАНА



СХЕМА
за охрана на обект: Античен културно-комуникационен комлекс „Сердика

„Независимост“

Приложение 
находящ се в гр. София, пл.

Легенда:

1 Зона „Ларго“;

2. Открита част зона '  

„Мария Луиза“;

3. Църква „Света Петка 

Самарджийска“;

4. ЦУМ;

5. Министерски съвет.

О  " център на пост №2 

^  - маршрут на поста 

- Пост№1- видеонаблюдение

езавиеимоо

Изготвил Управител на „Агенция за охрана и 

v-------- /М. Михалю/М.Огнянов/



SECURITY GROUP 5

ОБРАЗЦИ (СНИМКИ) НА ЛИЧИА ИДЕНТИФИКАЦИОННА КАРТА, 

ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО НА ОХРАНИТЕЛИТЕ

При изпълнение на поръчката с предмет: „Извършване на физическа охрана на обект 

„Ангичен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ - гр.София“, охранителите от 

фирма „Агенция за охрана и сигурност СГ-5.“ ООД, заети с охраната ще носят 

униформено облеко с отличителен знак и идентификационна карта, съгласно чл. 29 от 

Закона за частната охранителна дейност.

ОБРАЗЦИ

Отличителен знак
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SECURITY GROUP 5

Лична идентификационна карта

Дата: 05.12.2016 г.
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