
КОНЦЕПЦИЯ 

ОТ "БОДУ" ООД 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙН,ОСТТА ПО 
ОХРАНА И ТРАНСПОРТ НА ЦЕННИ 
ПРАТКИ И ТОВАРИ /ИНКАСИРАНЕ/ -
ПАРИ И УДОСТОВЕР,ИТЕЛНИ ЗНАЦИ ЗА 
УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНИТЕ ОТ БСТ 
ХАЗАРТНИ ИГРИ 1 ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ТОТОПУНКТОВЕТЕ, ПОС,ОЧЕНИ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - ДП БСТ 
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1. ЛРЕдНАЗНАЧЕНИЕ tlA КОНUЕnUИЯТА 

Целта на изработването на тази Концепция е обхвзщайки в 
единна структура : 

-1' изисkеаtн•ята 1-1а Бъ11 rарск~ Сnортен Тота.nL4эатор ; 

./ изброените по -доnу, различни Н 1ормативнм документи , 
кгсаещи дейнос~r1а по охрана и трансnорr на цвнн1~t прат1е и ; 

v както и вътрешни nравиnа и nроцедур~ на БО.ЦУООД. 

да определи t-tачина , no 1еойто БОДУОО,D , ще из.nълнява демността 
no охра~ча "1 тра1-1сnорт .на ценни пратки и товари l ~нкасL4ране/ -
пари м удостоеери'Телми знац~ з;з участие в орrаt1.,-зираките 

ха3артнt1 t1rpи , no отношение 1-iЗ тотопу1·нстоввте. посочени от БСТ 
no Обособ„ена позиция No 1 „Предоставя11е на охра.,.t1тел1111и и други 
свързани с ТЯ)( услуги и доставки no отношение 1>1а обекти на ДП 
БСТ, наход~щи се на терLtтормята на Софийска ре г ио1-1ална 
,дL4рекция 1 Юrозаnадна регионална дирекция . Южна централна 

регионалttа дирекц„я и Югоизточна регионалка дмрекция"в 
с-ъответствие с изискванията no сигурността м управление на рмс~ка 
на КОМПЕ1tiИЯТ8. 

2. ОЛРЕДIЩЕНИ8 ЗА QOHЯTHR~ 

2.1. ПрfWОЗ на аари !-1 цeIOtU пргmtfи 1 иrщ по-нАmгтък цвнност,Ш 

2.1.1. Превоз на пври и цвнни пратки се нар~ча рабоп11rtят nроцес, 
nрез които Охранители - Инкасо на БОДУ ООД приемат ценните 
прзт~и от ЕЗъ311ожите.яА в с.пучая от rотопун кт на БСТ и ги 
трансnорпрат и досrав~т на адресата (06сnужеащата fiанка на 
Въэло)!О11Теля), ката спазват освен норма~вl'!lите изисьанмR по 
IJ.ар-одба 812-fз-610. Нареdбв 81213„811 и З'IQД, тз~ и 
вътрешюtте правила м проце.дур~ за сиrурносwа 160,цУ OOD.-

2.1.2. Според де~стващо,то эако~одателство ЗЧОд и Наnедба 8121зе 
810, НарfЮба 8121э-611 сnужитеnи (Охранители-Инкасо)на 
60ДУ OOQ имат право. да изпалзеат предоставените на тяхко 
разположение эащ'1ТН~ аредс.тва, за да nредотератят t1еза11:онно 

посегателство върху поверените им ценни nратки или да 

предотвратят тежка замаха за ЖМЕtота им , r.1M и за жиао-та lfB 



някой fJlJyr, с17ответно .Q.a nреАотврапrr наза"онното 

rтрмс.в.оява~е. ил 114 ун ищожаезне на ловеренм1е иu ценноСТJI . 

2.2. СБА - Специвлизиран Боониt№)j АвтамобиJJ 
Сnециализирани Бронирани двтоrwобилм. са. специална оборудва\.lи 
за двйносnв автомобили, с които се извършват превози на ценни 
nратки „ товари - Иf-i!Кi!ООви автомобили . 

2.3. con - Стандвwт-tа Оr1ервтиена Проuедvра/Вътевшttи правила ,w 
пмжоз на пари и ценни rпатки нв БОДУ ООД. 

2А . .Qнeg,eN план-гg_аФ[ж за uнкffli!J 
дневният rтан-rраф1tк эа инкасо в документ. който се изromfl от 
инкасова.1 диrоечери на &ОДУ ООД. С11оj:Зед броят обекти я 
обспужване rеогра~ко положение, еремевм интерваn~.t эа 
nосещенке и др. эа11ожени из.искванията нэ БСТ. За изго113янето му, 
също така ае езема1 првдви.а факторите, сиrурност, време-rравне, 
трафик време ( по възмоЖНО<iТ в соотпата част на денонощието}, 
обеu на npa11I01 и дР .. 
Дневният план-rрафик за ин.:аоо съдържа информация за СБА, 
членовете '1!а ИНIКаоовиm екип, м~ршрута и rрафи1tа 1-4а двкжениетоэа 
деня. като тази информзция с чувсtвmелна и се трепра като 
l(оНф идеt1 циапна. 

2. 5. пrшемо - аредэвдmблен протокол 
Приеuо-nредаввтСЗ>лният протокол-опис на 60lIY ООД, е строго 
отчетен документ, на базата на който се вод.,. отчетност, за датата и 
часа на приемането и nре.цаването на ценните пра1~. тяхното 

съдържание и лицата иэвъ.ршили nриемането, ресnективно 

nредаването.Приемо.nрвдавателнмят nрото~кол се издава в три 
екземпляра, на ХiИМИ3Ирана хартия, pecne1m1в.,.o за всяка ед~а от 

трмте страни участващи в nроцеса (Изnращач; Получате!'1 и БОДУ 
ООД като ~эеърwил )'слугата, . Всвки nриемо~прt;tдавателен 11ротокол 
съдържа уникален номер и логото на БОДУ ООД, 

2.е . ЭРSалd Sвcчdt\f system /GioЬal Pas1tюning vnd Secuпtv Svst&mSI 
Сатвли1на .nокализиращз смст1Зма, чрез която става nэможно 

следене на АВИ)t(ението иуnравление на оисте-м~те за смrурwост на 

СБА 1Специал"3~рани Бронирамм АвтомобилИI - проследяването на 
reorpaфCJoтo им разположение , СКЩ)оспа и движението им, както 1'1 
уnравnение на блокировl<.fl , Врати и дв111 гатеn 



2.7. ССТV 1 CJP§вd Circuil Tвlfl.visionl 
Система за видеонаблюдение в СБА., с която се извършва 

11аблюдение на екипажа "4 ценнн1т1З' nрвn.и1 в СБА 

2.8.Uнкпе-ов соФтvвРен модул - софтуер~а сисrе'Ма. разработена за 
БОДУООД, в kОято се реrистрират sсички np~em за охрана „ 
т-ра1-1ооорт11ране 1i1 nредаде1r1м nратки , посредством uобилни 
компютри и принтери 

3. НОРМАтнв·нн OCJIOBU КАСАЕЩИ„ ДЕЙНОСТТА по 
ОХРАНА Н ТРАНСnОРТ НА ЦЕННИ Оl!АТКН 

З.1. Нf?gе;dбв № f-121 от 24.Об. 2.QО4г. за реда на орrаtоt.иэмране охраната 

при трансnорт~ране на цеюо1 пратки и товар~ . издаден.а от 

Мм~исгьра на вътрешнит1в работи обн . в ДВ, бр. 63 от 20 07.2.<J04r. 

3.2. Нвргдбр № J- 171 qm 02.07 200.1,h за орr~t~изацията и К°Otrrpoлa 1110 
обе-зn~1аването t-1a сtИгурността на банките и 11ебанковwrе финанrов111 
И IЮТt'11)ЩИt1 

Э.3. Закои Зд оuьжrшmа. бо&прцnщ;ипю. взw.g.нцте ввщеGЩQд u 
пироmехни~ескитв щ@пuя обн. в ДВ . бр.73 от 17 09. 192010 r., изм 
ДВ бр.88 от 08.11 .2010r .• в сила от 17.09 2010r., и:.т t1 доn . бр.103 от 
27 12.2018r., 

З.4. За«он за частната окраниmелнв д@Оносm. 201 Br. 

3.5. t!нсmрукция за cъxpa1..tgtшemo. носяното и VfЮWDебвтв tW 
r;гнестреf1НР орьжио, зачислено ма о-хранители-~н.каоо на БОДУ 
оод 

3.G. Стандавmна Оператµвнв nрочеОУла за иккасооа дейност на 
&одУООД. 

4. cnEUHФHKA НА дЕЙ'НОСТТА ЛО1 ОХРАНА и TPAHCnOPT 
НА ЦЕННИ nРАТКИ Н ТОВАРИ 

C'TTJ.;Cl' „KOIЩ('Гlll,tl\1113 Гlf"t:ftO) и 0.l(р3.к:! IUI n ри и UСНIШ 11psтir1-1 1 ,БОдУ· оод 
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4.1 . БО§У Оод UЗВ'ЪРШQFl дейсността по Q')(J:Jaнв нг ивннu пратки и 
товари. с;ъrласно Норамrrмвнаrта Уредба no-rope и спазвайки своята 
С~:андарrна Операт„вна Процедура эа инкасо 

4.2. БОдt Оод рвзпопага с нэабхоdимщш1 pecvvc от СБА и инкаrови 
екипи, раапоnожеми в 22 rрада в страната . 

4.3. БОд-l,.ООА рвзпол,зга q Дисперен ш:l:fТЪР. за уnравпение, контроn и 
~сооми,..иране , на де'1иосттэ по охрана и тра1-1сnорт на ценни пратки 
и твари . 

4.4. За це:ь,ршввнвто на vслvевтв по охрана на цонни...f!раrпки и тgвщиJ 
/Ин111iсираке/ - nap„ „ удостоверителн 3наци на Българсt:„ Сn-ортен 
Тотализатор, БОДУ оод ще сьэдаде нообход„мвп1 орrаниэ.ация. 
пкто следва: 

Ще изготв~1 •1 сы пасува с БСТ графици .ЗЭJ обслужване J1& 
вс.и~ ки тотопунктовs , вr<лю1..1ени з а инкасо~о обслужваt1е no 
Обособена позицмg № 1 ~Првдо-стаеяие на охранителни и 
други свърза1-1м с тях услуги u доста,вк:и по отношение на 

об~экти на ДП БСТ , 1<1ахс:~дящи се на терl"!'ГОр ~яtа на Софийсм а~ 
реrионаn~а дире .: ция, Юrозаnадна реrконална д1~1ре.сц ия . 
Южна цен1рал11а perиot-taлiчa. дирекция и Югоиз„rочна 
реrионал~а дирекция·в съответствие с изискванията no 
с.и.rурността и управление на риска на комnанията 

"' На служителите на 6СТ. iroиro ще бъдат анtажирани в 
rароцеса на nриема неJпредав.зн е на n ратк~ , БОДУ ООД ще 
направи крап:о обучение, на мRсто, no Процедура эа 
nрtнэманеlnредаване на ценн" пратки „ ще rм запознае с 
необходимите документм за това, 

./ Пред,м старт-иране на леАнасттв. БОДУ 00,Ц ще nредастзви 
данни за своите охранители -,инкасо, които ще из ~ршват 

имкасоао обсllужзане на тотоnу!-4ti1'0вете на БСТ; 

" БОДУ ООД ще предоста[Цt пица и ~нта кти , 24П за 
органи1аЦИ:F1 и координация каtсто м цялост~ото иаГ'IЪnнение на 

де~ ноСТТа no охрэна ~ тpair'lcnopт на цени+11 пратки . 
./ Преди ста~ра~не на дей носпа , 150.QY ООД, ще цостави не 

БСТ, инка.rовt1 nликове, ка..то са необходими за fJВl<еТМра:нвто 
на цвн нмтв пратки, по 1-1аnраввна ат БСТ эаявrа эа mличвст-во 
ишжация . 

4.S. ПDи иэвъош.шше. на дейността по OКIJД!'ig о трвнсrюрт на ценщJ 
првтку,БОДУ ООА уnравлява и кооминира движението на 

U T!::CP „Ксш111::пш 1 11 за орсю1 •• охршц 1ц rr.чш 11 uсш 11 нранш Ju , i.;uдY ' ООД 



инкааовите си eD1nи и а~томобили. чреэ Диопечернз служба/ОДЦ, в 
който се 11аблюдав.:п освеt-1 движен Lteтo lia СБА, систеuи те за 
a1ryp1-1ocr. както „ евшажа nосрвдспзом ССТV~системит;е за 

видеонаблюдение, с които pзэnonara есеки един СБА tf.a БОДУ ООА. 

4.6. За да може да се осигурlJ..Н@ БСТ нmвеl(ЬС88емост напроцесв и да 
не се допусна забав.Ане ,в rрафика ипм нэи1 1-;1касирани о5вnи,в СЛУ"fаЙ 
на авария 111л1И1 неnредвидено събктма , с инt:аоов екип , БОДУ ООД 
разполага с рi!зервни автомабил1оt и екипи . които са в състояние 
веднага да поецат работата на екип , който е в невъзмоJtU-tост да 
rтрод.ължи. 

5. РИСКОВИ ФАКТОРИ н БЕзопвстност. СЕАФНК НА 
РАБОТА, РЕЖИМ НА ТРАНСПОРТИРАНЕ_, ФУНКЦИОl:JАЛНН 
и сnЕUНФНЧНН ЗМЪ[!ЖЕНИЯ НА Екипите. 
ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕННОСТТА, КАКТО н nлАН ЗА 
дЕЙС.IВИЕ В РАЗЛИЧНVL КРИЗИСНИ СН1УАUНИ, 
ВРЪЗКИТЕ НА ВЗАИМОдЕЙСТВНЕ ,Н НЕnоседЕдСТВЕН 
КОН"СЕ_ОЛ: 

5.1. Основнцп:ш РНСКОВН ФАКТОРИ в ищщсовата дейпост t1 действия 
от CW{l.RH8 На БОдr..,ООД 

И НkЕlсовата дetl ност е свърза на най-ве1.1е с риск ат загуба н 
ценни пратки както и рмск за здравето и живота ~а 

иэеършващl.fТе дейноста. Порэди тази nричм~н~. 6ОДУ ООД 
извършва реrулярно оценrа на риска и на Gэ.за на резу.nтатит,е or 
нея, се предприемат необходимите. мерки. эа r10ддържане на 
риоковете на прием11иво ниво за ка1.щ~нr.яr.а 

5.1.1. Рисковите Фа1ктори се делят на две rpynи : 
u ВЫfшн и - rз кива, wито 11е ~ависят от комnанията и 

нейната орrан~зация . 1Gпо1 

Криминоrенtiа обстаноеttа 1 норматие11а уредба, пътна 
1-1фраструктура и т.t1. 

о Въуреwни - такива , кожа зависят от БОДУ оод, като: 
Персонал, автомобил.и , технИ"!еси;а ооеэп~еност. 

II'Ьтpew1-ta oprattиiзaцмR, npaвt1щil 111 процедури и т.н . 

(.lT&.a' „tc(}IOКГIWUI ча Пpl:!tlt ]") JI (\'Crыlfa ,„ I&aptJ " Ui!'IШll ~11 Н:1 .БОД\' ' ()ОД 



5.2. nпаниранв па двйнос:тта - гrтф11к tt~ ра6оощ режим на 
rщ.3fJFfCf1omrшpaнe 

5.2. f. Изработване ttв ПЛАН-ГРАФИК НА РА601А за деня 
днвв.,.ият n11a н-графи к эа де~ностrа и.нкасо се изттвя 
n1редходният ден, от Диспечери на &ОДУ ООД. Диваният rmан
график tta дейността ще nосочва ~еновете на еt:Ипите. 
часовете и обемтите 11-1а nоовщвнив за деня на БСТ " 
марwруnпе. 

5.2.2. Отмо ение от .дневнкR nлан-rрафик на демността 
Ин касовите еиипи могат да се отклонят от предварителмо 
предадвния гщзн-rрафик не~ дейностrа за деня, изrатвен 
отДиспечер1r1те на БОДУ ОО1Д, само в оnреде,ленм сл~ам, 
съгласуваLir;и и с.nе.nе.айки инетрукциите на Диспечера . 

Оnnс~нението не би трябвало да застрашава сигурността 
еt:Ипа и превозваните nратRи, каnо ~ осиr)'ря важз на 

н8'0бход~uото t-tкeo на успуrата (без закъснения) към ISCT. 

5.2.3. Приmючва.нв tra nпан граф~~а1 эа деЮI 

З.а край на работмия ден. се счит<1 E!per.t то , коrато служмтелите, 
превозващи~ ЦЕ!'нности, са приключили с днев1-1ия rрафик, 

n~anм са 8СИЧJМ nрзпи на n осоче~ч V1re в Кеш w Це~;rьр за 
съхранение и последваща обработка ипи на обспужващата 
Банка на БСТ. след което nредазат АокумеНJтите за 
из.вършените прноз.и. на съ.0Т1ветния Дежурен д14с:nвзчер. 

5.3. Инкасоои екlш п 

СJJ.ЕJ.Ш.ФНЧНН ЭМЫJЖЕ't!Нfl 

Превозите оо иэ ~тьл'iяеат о-т и нtсасови еl(И'П~ отдеа ма wi и т1рмма 
АУШИ nерсонал /шофьор и охрана/ в съотвеrотв„е 10 и:зисюванията на 
ЗЧОД и НаредЕ>а №1~121 . 

5. З.1. Раз nредепе ние на работате (функцмона111rtм и специфични 
задължения) , при тркiоfltе:нен е~паж:- ехиnаж от трима души. 

5.3.1.1. Спужиmел. r1рееозеащ ценности. иэпъ1н-тващ фу~кция 
1-ви 

Същкят е ръководител на куреа и ин касовиRт екип, 
шофЫJр номер едно на СБА . ~.t:зеършвзщ превоза 1-ta 

Щ&СI? ~1\uiJ1.W1111.U1'8 Jll r1pc-iю_j ~; щp11.t1;t tt.11 11ар:11 r ш.:юш t1jМ'Jкt 1141 , БОДУ' ООД 



ценн„ раткv~ за цялото в;реметравне на курса. Като~ 
ръ~коiщд~те.n 11а ~µса уn1рэр.111яеэ и t:онтролира екипажа. 

юrro nc:i необхсщи.мост дава разпореждания за :э.апочва.нв• 
мл и прикл ючtlаме tfг отдедн и задэч ~• Същият tte -..оже ,да1 
напуска СБА no време на nревоэа, докато в колатз все 
още ое намират ценн-ости. Негова право и задаnже1-1_ио е 
iroчtt0тo и посnедо~теnно сnаэва не на rрафиkЗ и 
маршрута 33 инкасо. на изиС11Ван ията :залеrнапи а 

съответните норм3тивни докумеtПИ~1 наред5и и 
flpai!„11 ници, както и това да И:!~сква от др~nпе да ги 
с11азват. За тази цел има 111paiao да предnр.иема 
необходимите сrt;'жебни мерки. ошАс.ани в стандартната 
Оперативна Процедура на 60.QY ООД, ката 
~новреме 1-t~o с това уве4омяtза Дцспечермте, е 
Контрол нит- център tta БОДУ оо.а эв взетите от неrс 
решени-я Ако му бьдаl nоверени или no peJJ,a на плаНв 
график за дейността му бъде наредено~ може да 
и:зnълюtва задачите 118 служителя. n ревозващ ценности_ 

иэnълttRеащ фунщ1.1q 11. ИJll\t функц"1я 111. 

S.3.1. 2. Спужитеп, превоэввщ ценности, изпьпняввщ функция 

11-pu 
Той е еторият no ранг от сnужитеrн11те, n,резо::mащи 
цен!iос.ти и има npaao да сменя~ по време J;la nо-дългJпе 
курсове ··сл~~теля, изnЫ"lнява щ функц_и~ 1-ви•. както и 
да уnравпява С'Бд_ При пренасяне на ценноСП1 извън 
СБА М<Зnълнява задачи n.o t:иrурностm. Ако му 5ъдат 
nовеµени1 или по реда на nлан-rр:афик за деt1ността му 
бъдо нарвд~tiо, може ца изnълнява зад~ите на 
"с.nуЖИiе.ПR 1 nрееоаНсаЩ це нностм 1 ИЗIУЬЛНЯШIЩ ф~iiМЮ1Я. 
1-ви или l llмти1'_ 

5.З. f.3. Спужшпел, rтревозващ ценности, изпъл.чSJве~щ функцvя 
Ш-ти 
тоr. е служителят, който nренася цениите nре„ки . То 
има nраво ат иuета 1нз &ОДУ ООД, да извърши nриемо
предаването на цst11ми1те f1 ратrс111 и да nопьлн ~ м подпише 
отчетните документи за това Таз1и~ з8дача може да бъде 
из.nълнйвака от cлyжme.nwre, nреаоэващи ценносm. 

изnълtrяш1щи. функцияl-ви или 11-ри , ако това им бъдо 
nоверемо илt'I на редено no реда нtа ман-rрафика эа 
де,~носn&. 
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5.3.2. Разnредеnение на работата (фун~кционални и Сflецифичt"I~ 
задължения) , np„ ,цвучленен екиnаж · екипаж от двама дуwм: 

5.3.2. 1. Спужитеп, превозва-щ ценности, изпъ,n#явгщ фуwщия t
euJ същиt1т в ръкооодиmл tt.~ курса и инкасовмят eQtfl. 
wофЬ'Ор нонер една на СБА, извършващ nрввоза н~ це1-1 ни 
п рзtки за цяло-rа времетраене на k)'pca. Уnраеля_аа и 
контролира екипажа, karo no необходимост дава 
разnореждания за започване ми приключване на отд,811ни1 

:щдачм Същият t-te може да на пуска с 6А по време tta 
nреао:эа. докато в С6А има ценни nратки. Негово nраво и 
::JВДъrоюение е точното и nDc.rieдorв.aтen1110 cnaз.вat-te на 

rрафи ка и uapшpyra ~а инкзсо, на иэмакван ията эалеrн али в, 

СЪ.ОТВеп414Те 1-rорм iЗTIAEIH и документи 1 наредби "' 1nраВИЛtfИЦИ, 
както и това да иэисн:еа от друmте да rt1 сnа.эва1". За тази .цел 
м1мз npae.o да nредnриема t-~еобходимите служебни мерJ(и, 
описани в СтандартнаiПI Оперативна Процедура Н:а БОДУ 
оод, ка:кта и тоаа .аа изисква от друrите да n. сnаэ:ват. За 
таэм цел и ма nраво да nредпри:0ма необходJ'М ~те Сll)'ЖеОНИ 
мер8'", описан и 1в ООП , 1чпо е.аноеременно с ТО&В уеелс~мява 
диС11ечерската спужба за взетите от нвго pewe1-1иR . Ам:о му 

б~дат nоверени или no реда на nna н-график за дейността му 
б~е наредено, може да изnъл1-1ява задачите на спужитеnн. 
11 ревозващ цен наети. из nъпмяващ фуН1щия(и) 11-ри. 

S.3.2, 2_ Служител, прее1;Jэващ ценNОСitш. иэrrьлняващ функциR 
U-pu Той е служ1пе:лят, който на пра кти.ка n ренвся прапмrе 
с ценноl:m'I , Той има право от имвто tfiЗ БО,QУ 0011 да 
~звьрw ~ nриемо-11,реда ван.ето на ценните nрап:и и ле 

n:onЪ11 ни и nодnи ше отчеп-1 ия докуме нтм за тях:. Има nр.аво 
да ка:ра СБА. ако nрwтежава неабходи мото сеtt.цетелства за 
yn равленме на такъв в 1i1Д С 6А. 

Всички служители на БОДУ ООД са дnъжни да nазят 
nоввритепно фир1.r1&нмте, с:пужsбните и търговските тайни, 

ДOC'f1itn·н~nи до тях, сnеэs.айки в рам KL-tie "е служе61-1ото ~м 
nоложение nравилата за n.ззене на тайна r1 да изисmат това и от 
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останалитв Сrнзд нanyciмat-teтo на фмр1.11ап служитеnите с.а 
длъж1F1и де nаэ.ят nоеермтел нDстта на ииформа ц~ Rта три годи ни. 

5.3.4. Задъл~ения за 401U1адввне: 

5.3.4. 1. Защита на информацията 
Всички СЛVЖttтели на &01.ЦУ OOD са длъ.ж.нt да ,цоклщ:~.ввт чрез 
преките си ttача11ниu.м . ako эабеnежаr нарушение на правмnатз 
за защ~.пз на информацията, особено в спучаите, koraтo външни 
лица nридобиват или се стремRт д.а придобият дан11и .,. фаm, 
отнасящ„ се до Сt1гурноспа на превоза и обработката на 
ценностите и трезорите. 

5.З.4.2. Изпълне1-н~е на задъпжен.ияrnа за оонпадввне 
Докn~ите се изготвяr винаги в писм&н вид и tсато се спаэьа 
с.nужебнмя ред се npeдaoal' на ~<:~таетни~ ръ~~;овод„тел. 1шКто 
раэполагв с f'tеобходммите пълномощия за nрвдnриемаf'tе на 
съотепt~ ~ мерки . Служебният ред може да се пренееiреrне в 
с11учакте, когато закъснението е опзс.~о. Своевременното и 
компетентно съставяне на локnма np и уr;;та но вя в а нето на 

личната отговорност на доmадчмка е случай на виновност се 
оценява според съотаетнl.f'fе нормативни документи. 

5.3.5. Вътрешни прав1~1ла и задължения на инкасовиrrе екип 
f-18 БОДУООД 

5.3.5.1. Ин1'всовиmв екипи, и:нrъ.nняващи охрана м превоз нз 
ЦбJtt ни лратк111, могат .аа ноояr сьс себе ~ еди.-~ствено 
nре.дuети от предоставеното им аборудваке, кеобходrимо эа 
и зпъп1-1ен ие на дейността ин каса _ 

S.З.5.2. Чпеноввте ЖJ. экипйЖиmв не моrат да JiOCAТ със: себе си 
с-Q6стве11и 11ич liИ ве ut111 МI114 чанrи по време на изпълнение на 
С"'.J'lужебн~те си эадълженим . Храна uож:е да бъда носена 
единствено в nрозрачни найлонови микове. 

5.3.5.З. при тръгването на всеки едмн еки11 , РъJСОводмтелят на 
екипа е длъжеt1 да npatIOpи дали ек•1r1ажът 14oat със себе си 
само посоченото в con о6орудва1-1еlекиnировJСЗ. 

5.3.5.4. Всяко едко сnиране no време на курса , което не е 

свързана с изгтълне"исто на служебните эадъ.лжения е 



crporo забранено и вод~ 40 nре~атяването на трудовwrе 
nравооrnошения nci иэе:ьнред.-~~.t причини. 

5.3.15".S. за удовлетsор:явзне на естествени биологични 
nотребноепt1 може да се из.nолэва ~адинствено тозлетното 
помещен~е в сьответнкА nункт или при зареждане на С6А с 

rop иво на бензL~'!ностанuи и • намиращи се в договорни 
опtоwен„я с БОДУ ООД_ 

5. 3.5.в. Използването ~а .uнквсова торба за пре„асяне на 
ценноСТJt no време на nрево:щ на цettl-iOCТИ е эадъ.шюпелно. 

За 1101'1.э ванеrо на торбата oтro.вopi..oor носи Рыко1юдит11I1ят 
ка курса 

5. З.5.1. Пренасящинт ценн1J пратки функция ПJ-ти или J/-,u, е 
дnъжен nр~:щи напускането на СБА да nокmке и 1t~асовата 

торба на Ръl<овод~теля на екипа изrrьпняващ фуtiкцмя 1-
вt1iшофьора на с БА, който трябва да провери. че в нея не се 
намира нищо друrо. осеен ttе0(5ходимитm за изrтъnнен"ето 
на :задача1'а д,окуменn1 и средства. 

5.3. S. 8. Торбата за пренвсяне на ценни пратки трябва да се 
третира като nриn-ежаща към конкретният СБА, като за 
нейното on азв.ане. ЦRncicr и чистота отrоваря ц@люп екиn.аж 

на курса. Торбата трябза да се сьхраняв.а и закnючва винаrи 
в СБд Тя 1-1е може да бъде отнасяна и използвана за дP·Ynt 
цепи освен no nреднаэначен•,е-nреrкася:кв на ценt-tи nратки . 

5.3.5.9. Инкаооеите екиnи са длъжни по време на служба Аа 
носят на видно място Сflужебн 1rtre с~ карти, иэдадеti и от 
БОДУООД 

5.З.б. Материаr~нз, на11<аззтелна и дисциnлинарна отrоворнос.т: 
Всt1чки служител111 на ЕSОДУ ООД. извършващи превоз ~ оf5ра6отка на 
це~нос:n1 1>1ося1 материал на аповорн ост в рам Rите на сnужее tiИie си 
за.аълж:ения за nричинени от п1х щети. съmасно длъжностната си 

х-арактеристи~-а към трудовиJ~ ДQrовор 

Нарушавзнето на nрзвилата за nревоз и обрабопса ма ценности, в 
зависимост от тежестта на нарушението, води до наказателна . 

адм1Ае-1истративна иJил~• дисцилл~нзрнв отrоворност 

S.4. QG ыцествRвв.нв на двйносп1тг по nrшема не/предаване, 
транспорт и ок~шна ff :J чеtшµ npamt<tl 

5.4.1. Явяване за приемане- nредаnане .на ценни npaпtt. 
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Служител„те. nревозващi\1 ценни nра1ки се явяваt за nриеманв
предаваt1в на ценни лрвтt<и на обектите на БСТ lтотолунктовете/, no 
съrпасуеан~ят и1 уте.ърден rrрафих, като се лег,итим ирцт със 

служебната си kЗi:Jтa (на коят-о '1МЗ ЛИН -личен идентификационен 
номер, „мена и ТЯntЗ СНИ'81tа) м л~на карта nри поискване от 
служитвлмте. на БСТ 

S.4.2. Cnucыr на аmО13uзираните .за превоз на ценни пратки nuual 
охрвнитвпи~~нкасt> 

С i~ел установяване пра-еосrтособността зв 
rrриемднбlпрвдаэ;;нв и mpaнcnopmup;me на ценни пратки и 
контрап вьрху сигурността пра .изпълнв-нив на ()в6носmта1 
БйДУ ООД щв првдостави Na БСТ. спед ~ато схлючвт 
до2оворни отJ.1ошения списък с пич11ите данни нв своите 
охрr:иштвли-инквсо, orm:Jpu3upвнu да nриемвтlпредаваm и 

изеьршвгт oxpar;a и транс.порт нв цЕШнu пратки, към които 

данни св припааат .., сNимкu. 

S, .f..Э. при nрQМЯЧВ в данните на т.щата. оторизирвни да 
прввооват ценни првткu, БОДУ ООД своевремsнно информира 
ДП БСТ u има ангажимента да nоддъ-ржв списъццтв актуални 

5.4.4. След легитимиране от странв нв QХр~титеп·ите-инквсо нв 
БОДУ ООД, cn уж11телят на БСТ в тотооун...-rа. тр.яб.аа да провер.., 
дали данните на охранителите~и нкасо съвпадат с 

предварително предоставените му данни в списъц~те. В случай, 
че това е така двете страни гtр,истъnзат, към 

приеманеfnредаване на ценните 11ратwи . Ахо обаче има 
разuинаваJfе в данните, служителят на БСТ, tрябва да откаже 
инкасото, ~сзто CJ'leд като подаде c(l1rнan към Диспечерната 

служба на БОДУ ООД, за изяс11я~не на GИТУацията и 
nослед.ващи деiсrви~ . ~з слу"Чаlr1 ~е измама ИJlИ опит за 11Сраж511 

5.4..5. Проверка на целостта на nратките 
Процеса по nриемаме/nредаване на ценни пратки, започва с 
преглед на и нt:асови„е nлмkове от страна на сnужитеnя на 

БСТ, предаЕЗзщ nраткиrе 111 охран'ИтвляrТ ~н~со на БОДУ ООД 
приемащ nратккте 

(а) При инк;;1со9ите 11ликове за еднократна употреба се 

npoee~ea дали nли:ка е здрав. дали са наnице кодо1нtте 

обоэначения и от двете страни: Долliата часt плика не може 
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да бъде эа'Теаряна чрез затопляне а шторе пл~tса rр~бва 
да е ззлеле1-1 от началото да 1ерая. 

(Ь) Къи npиeuG-flpeдaeaнe може да се nрt,стъnи само тогава, 
когато и нкасовите niл и кове са невредими, ззп~ вmнм и 

поrтьл1-1е1·нt всичк~• реквиэиrи на втикета lia ВGеl<И nлиtс по 
отделно, за да осигуряват nодходяща защита на прап_ата 

от нереrламентирано отварs::~не , до моменiа на тяхното 

предаване. 

5.4.6. Сл~телмте, nрево3ващи ценности на БОдiУ ООД не моrат да 
приемат пратки в случаите: 

(а) Когато подателят е 1.1эnол3вал материали и средства за 
олаmэан:е и затварRне на пратките, които не са 

регламентиран„ в договора му с БОДУ оод. 

(Ь) Ако инкаоовият МИiК иш.11орбз е повредена или скъсана. 
(с) Аtю е налице аснаеа.телно подозрение за това, че 

иикасоаият nлtИ~к е еiмл запечатам и с.лед т1ова отварян, 
ГJорзди 1<а1(8аТО и да е било причина , 

(d) Ако етикета на инкасовият ппиl( tte е rio"ъriнeн 
5.4. 7. Доку1J1ентиране на приеuо-предава~ето на це1r11-1и пратки. 

nриемо-прrЮвваното tНа ценни пратки се изnьлняоа от 
ахранител·иttкаоо на инкаоовияr екил на 60,QY OOlJ. 
изпълмяващ фун11щия 1 1--ри .ели 11 1-ти в тото пунктовете на 
Клиента, no определен и съmасуsан с БСТ график/ в коttкретни 
дни и часови интервали. к.ато и в сnу-чай на допълнители заявки 
rю,,qадени от БСТ. извън доrоворените графици. 

5.4.8_ При три..,.nенеli екипаж, nр14ема-првдав.ането на цеtчми nратки 
се иэrзършва or охранкrел-мнкасо. изпъпняnащ фуl-!КЦИ.Я Ш-тм е 
nрисъствt'lето на о.хранител·ИIНll(асо, и~t-~Я-ВЗW функция 11,-рм и 
на служитепlи на Клиента, 1.:оито r.:a оторизиран и от БСТ за 
nриемо-предаванета на ценните nратки . 

S.4.9. При t..')'рсовете с двучленен е11С•шаж np)te~o-npeдaвa1нero на 
ценни пратки са извьршва от охрзнитеn-ttн1tасо. изnьnнJfеащ 

фун1ециs:1 1 1-ри, в nр~съспзието на служител/и на Клие~;та/6СТ, 
които са упълномощен1о1 за nриемСНlредаването на ценните 

пратки. 

5.4.10. A.l(D охрамитвпя-и~~асо, и~nъnt1~1ЭАЩ фуt-t1щия l ll~ти 

wип„ ф)"Н~ЦИS1 11-ри прецени, че опаковането и затваря.мето на 

ценни1е пратки са редовниlt1яма 1>1арущенмя на 1.1нкасоаите 

СIТ&СР ..,Ko1tll\:11u 1111:si!11pL.""11u:1 t1 окрr1ш 1111 1Dри 1111c1.11•t llpl11'Jl: i l 11п .БОДУ' ОС1Д 



nликоае. попълва Приема~п редав~пелн ия f1PQТOl(On, порелн ~я 
ншАвр 1-1а който в дnъ.жен ввдн~rа~ п,а rнан.есе в дневн~.tЯ отчет на 

ку-рса, да отрвэ и дат.а. час, IAUe на обект и фамилия на служителя 
на БСТ. от който npм.et~a цett нитв 11раМ1 . 

6.4. 11, Приемо-предаватеnНllЯ протокол~оrшс е основен 
документ n ри n ревоо~ на ценн L4 пратки, t:oflтo е11ужи за 

уцостоверАаенето на nриемо~nредаваt-tето на nр:;пк1пе с 

цен ноот14 и за устамав.яваt1iпо на отгоsор1-tостп1 на ~оrоааря щигте 

се стрi!! н„ и тех•1 ите служител н 

5.4.12. Вс:вки ~артиен Г1роmrжол ~&.ржа З К3еммярз: 

а, П'Ърва страница~ е:кз.емnлярът за1 
И-э11ращачз/тотопункт на БСТ 

Ь. Втора страница екземnnярът- за 
nоnvщзтеляtКаоов ЦенiЬр ~а БОДУ 1ООД и.nи1 
Обслужващата Банка на БСТ. 

с. Т1рета стрзti ица - контропни,.п eК3tafJI м i:Jp на БОДУ 
оод, .~ойт,о оспша за отчет 

5.4. 1 З. В случаите. .:оrато nраткиrе са за обработка в КЦ на &ОДУ 
ООД. втория eкзeмrmiRp ·ое npaw.a на 6СТ. 1като Супервайзъра 
на КасО'Вият Център на БОДУ ООД е длыкен А.В ги прикреJ1М 
към съпрово)КАащите докуu8КТ11 за обработе1-1ите и 
оформен~ ц~ 11111 пратl(и. 

5.4.14. В СЛ)Щамrrе, когато ценните npaткri, преброени и обра&тени , 
re изnращаrт af Касов Център на БОДУ ОО1Д кьм 
обслужващата банка на БСТ, ов иэпрзща, ориrинал на внаС1'1а 
1беле~1<а „э1Готее н от 50'.llY 0011 заедно с коnие на nрото1<ол;р , 
какtо и с111равка за ~мото преброяване па електронен nьт 
(имейп)J по 1q1иnтиран ка'Нал за комуникация 

SA.15. Г1оtrьnв8не Нд Г1рuемо~rrредаеаmелtШЯ rtpOmOКOЛ~ OOUC 
Гlркемо-предввателния nротокал-оnис се nоnълва по 
С111исъл, с химикалка, без за,щ>асквания така. че да може 
да се чете ясно на ваtЧt<ите е~3емпnяри. Подп..,апе се 
слагат сам о nри удостоверяване на nриемо-nредаваме10 в 

обозначенитв за тази цел места. 
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5.4.15.1. Правш~в за лапы1ваttе на отделните графи · 

а . В гр~фата ·възnожмтел и адрес11 оо nиwe 
Бъл гарс.11.и Спортен Тотализа-тор Lll адреса на 
тоrоnункта - i.iace.neнoтo място, улицата и номера. 

Името на фирмеrа може да се n иwе и с 
въз nриеnпе съмращеttиfl - БСТ. 

Ь. В графа1а „Сума'' се пишат суuите по отделните 

пликове за вдна!(J)атна употреба. 
с. В графа .Плик Nou се записв"8 индивидуалният 

момер на ин касовиит nлик.. 

d В графа Лодnис на РО БОДУ" се подписва 
О"ХJ)анител-инкасо на БОДУ ООД, 1<ойто приема 
съответният nл ик И1Л и торба или nо-цолу а 

графата се nадnмсвэ эз асички оеща 
е. Графа „Подпис на Получате.lilя·, се поn"ЬЛеа nри 

получаsа1-1е ..-а nрЗ'Т'К8'm - ПОП)"ЧаТВJ'lя се nодnисеа 
съответна за воек~и 11олучеt1 nл ик или по-долу в 

графата се nодnисв.а а.а ВCJ.tчti:и обща. 
f . В графата "ПаJНtЧНЗ сума в бpot.t" се n ище общата 

стойност на ценната nр3тка, или товз е общата 

сума нз nарите които ае на,..L11рат в ttнкаоовите 

пп„кове описани в пркемо-.nредавателния 

npoтottoл-<>nмc.. 

g. 8 графата "Запечатани пликове общо. 11 се нанася 
общият брой на np ~.tетите nn и кове. 

h. В графа~а "Сума (словом)'' сз излисва сбора на 
су,..ите от отделните пликове. 

i. В rрафата "Приеме не/ОТ . „ " се изписва името на 
И3пращача . 

j . В rрафата ПриеманеlЗА ... . 11 се нa!"lacR името на 
Получател R. 

k. В графа uПриемане/ ПРИЕЛ РО БОДУ~ с:е и эпtюаа 
името на охран итеnя-инкасо на &ОДУ ООД. 

t. В графа . ПрJ.tема1-1е/ ПРЕДАЛ ое и~nисва името на 
служителя на Изл ращач61/БСТ 

m. В rрафата "Час: . „ ." Lll "Дата.„„• се нанасят часа и 
датата на nрЕЗдаваttето f-ta nраткатв. 

n. За на1.1а no на врецето за npи.eua не/предаване се 
приема моментът, когато с подписването се 

заверiiва пр1.tе,.,анет0Jnредаването на първмя 
Иl:iкacos nлик, а за 1q>ам С:'8 приема моuеtпЪт, 

CL L&<.."J' ,.Коиuсru111м '1а 1ipe11u.s 11 uxp-11111 110 111111L1 •• 1te111111 1111п 11о: ~1 11n ,БОДУ' ООД 



коrато се заверява с под.n ис 

привu~нето/nредавзнето на последният nл ик. 

о. В r~рафите за n ощ1 гане на подписи, подписwr-е се 
нанасят четливо. 

р. Г1ри предаването 1-1а ценната пратка на 

Получiiопеля, д,окумеtпирането на nркемо

nредава нето се извършва ката се спазват 

rореоnисаните процедури 

q. При приемането на ценната пратка от ИэnраЩЗlfа 
и Е1 случай нсз установяваме 11а липсващи 
реmизИП1 ~ оnиса.нието на прапата, охранкrе.nя-

инкасо на 60,DY оод е дпьжв:н ДЗI ИЗИСIСЗ от 
спужите11я на Изпращачз/БСТ да нанесе 
nиnа~.ащите да Н'1 и а в случай н в задраскване, 
поправка, не етлиеост или несъответствие на 

дакните - е длъжен да да попълни 1Ное, nриемо

nредавателен протокол . В случай. че сnуж..-теля 
на БСТ откаже, О.хранитешп-:инкаоо няма да може 
да n риеме пратката. 

r. Съответната етрзница на приемо-nредавате.лнмя 

протокол-о ni.tc може .ца се отк-ьс'riе само 'Joraвa , 

кога10 nодаrелят и nриRм а wият са се yeepМll и в 

това, че тя е попълнена без nроnуски и слоред 
иаи.сжванията по-горе 

5.4.16. Коrато nр~еманетоJпрадавакето с.е мэs-ършва от БОД)" 
ООД, l!:ЗТО ое използва пи НIСЗСОВИ:Я'Т оофtуерен IUIOAyn•. то 
охранкrелят-и1о:асо, след !l!SТO се увери , че nnи11Совете които 

прие,ма са затворе1·01 • .и.nечатани и надписани правмно , сканира 

техюпа баркодое.е, nосредс:mом зачисленият му РDАJмо6илен 

комnютьр и избира ат падащи менюта, останалите данни за 
попълване на електроннияr nрото1<ол Сnед което разпечатез 
чрез мобилният "ринтер, nротокола за подпис от неrо ~ 
1nредаващият цемни nрзпи служител на БСТ, като то:э,и 

екземпnRр остав-в за Предаващият - СЛУ*WfеЛ на БСТ. 
Охран~пел.ят инкаrо npeдasa nраткиrе в сьотеетният КЦtrрезор 
на БОДУ оод1 .:эа nоследеащо nреброяване м обр;;.1бо'Т!(а на 
парите. като до.сумеНТ'ирането no приемане/nредаване са 

посредством моду.nа. При 'П'редаване на вече преброените и 
обработеtiи nратки на обсJlужващата банка на БСТ. охранителя 
ин~касо. отново nреrлежда и асанира микооетв, един по един, 



докато с~стем ата/модула му покаже. че всички предназначен~ эа 
тази Ilокация пликове са налмце, след което въвежда имента на 

приемзщ~F!i (останалwrе ре-~ши:э.ити като адрес. имен на банка, 
час, да-rа •1 т н се попълват от систеu~та гвтоматично} и 
р:азntNатва протокола эа подпис ад~ екэемnnяра - 1 за Бамката 
и 1 з.а БОДУ ООД. 

5.4.17, Сьхрвнение на привмо-предгватепен протокол-опис 
П p„el\Ao-n редавателн ия п ротокол~опмс е строrо О"Nетен 

доtсуме1-1т м ое съхранява от БО,ДУ ООД три uесеца с.лед 
приключваме на tiOHteperнaтa услуга за който е издаден. 

5. 5. Отrоворност 

С nодnис:ването ... а прмемо-nредав:ателния nратоrшл-опис. 
страните удr~сrоверяват приемзнетоJnреданането н.а ценни nратки. 
Удостовер~ва ое също та~<а, че "'!.Нкаоов„те nfllи~oвe са невредими и 

:затварян ето иu е „звьрwе но по п равилате. Or то::Jи м оuент натэ1тък: 
отгоsорноспа эз цеt-Нtа,а npa"ТJ(a е на страната, К'оято я е nриела -
БОДУООД 

Във връзка с всички СЪf1ЪТстеащи рИС«ОВе на дейността по охрана 
и тран:спорт li<:t ценни пратки БОДУ ООД поддържа застраховка на 
своята дей liOCT в реномиран nървокл ас1т застраховател Али.аtщ 
Бълrария. каКm е част от световният nидер в застраховането AШanz 
Group. 

5.6. ДеИствмя на с ки n мто 111 ри Констат~.t ран~ на t-tаруwенмя 1-ta ценни 
пратки 

Ако по времs на првдаванеrr10, Получателят или охрвни,теля-инкаса 
nревоэващ ценни пратхи установи. че иuа скъсан 11ЛИ1С ил~ ако 

nликовете са по.малко или повече. трябва: 

1) Незабавно да уsе.Qомм ОДЦ/Де:журеният Диспечер. а аха 
мястото е трета страна - Обслужващата Банкэ на Клиента, 
да прекратят rрафмка и да се отnра:вЯ'f веднаrа към най
близкият Kacou Център на БОДУ ООД эа проверка. 

2) Да се сформира 1шм~сия от броячи и Суnервайзър на смяна 
~а БОДУ ООД, эа nреброRването на nр.аткиrе и tыгоrвянеrо 

t:L L &e..:J' ,J(окш::RШ1J1 У превоз 11 L•XJ>.:lHll. 1111 nори 11 ~нш1 r1prmш 1111. .OOJJ'Y · Uu!L 



на Прото'l<ол. който трябаз да съ,~;гьр}l!(З номерът на 
повреденият или ли гtСВащ nли'IС и реал натз ttanич нос.т и 

обяеена стоАност 
З} Да се изяс~м хар~ктерьт на повредата. пипе.а или излишъtс 

4) Да с:в констатмра nовредатаlстоАноспа на лмnсата и11и 
иmиwъiСа, аюэ е изJ,1есrен и да се отрази в протоко.nа 

5) Да се отра3и резуmата от nроеерката за наличниifе ценни 
щ1аткL11 по nпикове и съпоставяйки ~ с. мнформацияtе 01 

n рото колите за n p11ea.ta не.'nредава~нв 
6} Дмсnечера на БQДУ ООД да El3CMct пиСJ11еt-и11а 

Декnарация/Обяснении на и нкасоаи RТ е!IСJИП за .курса ~а деня 
и всички обсто~телства по np ие мането и nре,D.аване.то 1-1а 

1въпрос:t1ата цениа nрап:а 

7) Да се npoвepя"ll' ВQ\ЧKt'I да~нни, подписит,~ l'ta пицата. 

nр„съсtвали nр:и състаеяне о но протокола и nри 

преброява нето по na рт~~tдм на, nрапата, също така мясmто 

1r1 датата на сьсrавяне на nротоКО11з. 

8) В спучай нв събитие. описано по~горе. в nо~едната rрафа 
на приемо/nредаватвлн ия 11ротокол-оn ис Трябва да се 

oтtieri:eж..,, че 1'10 це1·нчатэ ripall'кa има п оврвди и трябва да се 
отбелеЖJ11 эакл юч.ени.еrо не nротокоnа, състаееli npt1 
отварянето на повре,nенвтв пратка пре.n rричле11на КОМИСИЯ! 

на80ДУООД 
9) Състави ое протокол :-ta nозредз на1 ценliа Т1JJa~ в три 

екз€'мпnяра Един екзем rmмp от nроrокола трябва да 
изпрати на БСТ. Той трRбва да са прикрепен~.t към 'J'IOЗ\t 

eкзeмnnfilp на nрмемо-nредавателt-tия 111юто 11юл~апис, който е 
за nолучапля . Да.а elQeunляpa ое npi.o:penвaт къu 
контрОЛ"iИЯ екземnляр ма пр"емоJnредавателнm1 nротокол

оnис"" ое nредаеат ~ БОДУ DОД. 
1Q)~дин екземмяр от тоз~и nроТ'Окоn заедно с с~паmвъчния 

материал (торба, плоr.'5а. плик~ се ti\эnpeiщaт на Дирвктор 
Сигурност на БОДУ 00,Q, КОЙТО тря15еа да направи 
nровврка, въз ос.нов.а на която ще бъдат предприети 

нео6ходммите nослеые;11.1.1'1 мерки . 
11)При установяване повреда или загуба l'IЭ 1.11ю1.асов пп.,.к, 

който е бил nриет :зз тра нспщrrиране и охрана Olf БOllY 
ООД, по описани~т по-горе начин и до~<умен1'Мран с 

прото кол-аn1ис и а случай ка констатиране на 

д,ефицктfл1111са. БОДУ ООД коr~.t11шнсира БСТ, като заверяв.а 
сметка та на БСТ 11р1.11 оuс.пужващата бан~а1 със сьма до 

размера установеният дефицит/п~пса . 



5.7. РеС1Гр}tr~:ции ~ Д.е~ствия на инкасовите е.1<иnи в раэ.nичtн.• tериэисни 
апуации 

ПревОЭ"Ьт на ценности Т):>ябва да се извършва преди всич1ю i<::JTO се 
иаnолзваr основн.и пътни артерии, на база на иаrотвенияt за 

съатветниrя курс /дневен 111лан-график/, като се сnазв.ат nрвв:~.mата за 
движение по пъти щата. 

Отклонен1~1е от маршрута се доnуска само f!O ос-кова-теnни причи:ни -
задръстване. пъпtа-траисnортно nроиэwествие, затворена уnи.ца. 

м зmючипmнм атмосферни усnовия, като ви1-1аm е с разрешен и ето нэ 
диопечврската сnужба БОДУ.Трябеа да се сьблюда~;!а и Сf\аэаане на 
часови.А rрафик эа посещенк~ на тотш1унктовете В тези случаи 
трябва да св1 сnаэ-ват CTJHtimIO ин~укциите на СуnерваИзъра, 
сьотввmо дисnечерск~та сnужба на БОДУ ООД. 

5.1.1. Р1естрикции 
По отмоwЕ~н1ие на СБА. по ере.ме на рзбота е стршо эаора1-1вна: 

в. ОТIКПоняването му от т1IЪрдаrа пъ.тна настилка no 
черен път, 

Ь. пол:ша~нsrо на ферибот. 

с. сnиранато в эадъкена~ улмца ми на място с един 

изход- сnиракето с гръ6 към мэхода, 
d . сnиренето на двигателя rю време на mренасянето 

на цемнасnпе, 

в. провежд,ането на 1еакs~то м да е маневри, 

з~стр~wае.ащL1 смгурноспа на пренася'нето 1 
f. ti.a ое ИiЭПОЛ зва светлинната сигнал из1щия, без 

'ТОв.а да е обосновано от пътната 1:tпуаци:я И11И 
конкреПiата сп~иа задача, 

g сnира•tето н.а СБА, съотаето ИЗ111иза.нето 01r неrо, 
с мз1СЛючение на Сllучаите, когато се касае за 

повреда, npLIЧиHa, nародена от движsнието, 

задача~ сrп~рза~а с превоза иnи друrз 11осочена в 

соп npwчi.1 на, 
h превоз мото средспо да се оста вя без надзор. no 

вре"Ме на рабо-тен иnи в неrо се нам,и;рат ценни 
npamt. 

i. Вl'iасянето в С БА на матери аnи и средства от 

друm л ИЦЕil или EIBПJ моб ми' t;OИITO не nрМ:н~е:жат 

c.rr&-C1• ,l<окщ:nuии 'J!I 1~з J1 L..:Q)Зна нв nори 11 ocнt1J! 11р11.i1ш на .БОДУ' ООД 



IС"ЬМ СБА или аборудваНt!ТО по nредказначение . 
съответно. ко1по не ....,огат да бъдат :удостоверени 

с редовен nриемно-nредава-rепен nротокол-оnис. 

j иэnолэването на nреаозно"Т'о qищство м за дРуrи 
цели едноере~енка с транспортирането tta ценни 
nратки , 

k L<ЗЧ взнето ка дру"1 лица, освен членовете на 

e 1.atnaжa на курса. 

1 изключsзнето на служебния мобилен телефон, 
иэnоnззанеrо му не no nредназначен14е, съответно 
нарушаването ма nравмапt. аtър-Jани с 

у11 раален ието на курсА, 

т четенето на вестници , ~сниrм, както м 

извършванеtо на АР)"ГИ, несвойствени за nревоэа 
ка це1tнм nратки дейt-1остм , 

п. свалянвто каnац,ите на амбразурите за 
011бранитеnна CJPfiлбa и оста5янето им отворени 
(без нали ието или nодrотовка за такава) 

о. nронежда.нета на pg аrnвари или жестикуnr,,рането 
къu nеwеходци илк шофьори на друrи 

автоr.tобмл и, освен оск~не'rО на информац~я эа~ 
ориентация. 

р. 11ровеждането на 1r:a ~вито и ца било дейности , 

застрашаващи с•1 гурността на превозваните 

nр;пки, 

Q. използва на то на моб илеti Т@Лефоt1 , който не се 
обслужва от БОДУ ООД. nровеждането на лични 

разговорr.1 , 

г. nравенето на видео- кл и аудиоза пие на С БА. 
оръжията , обору.Qването. лицата 1-ta еt<Мnажа, 
процеса на превозване на цемн и n рапи i осве~ч в 

СЛУ"ЗИТе, когато това се налага от интереси на 

БОДУ ООЦ, с~зьрза н1о1 с !'1роверка ил1t1 
доl()'Мен гиране 

6.7.2. Действия ма ИtiКЗОоеи~ еmл в случай на следене ма СБА 
В случай , че инкасовиJ'!т e01n, превозеащ цеи~и 11ратки, установи 
съмнения за спrздене, е дпъжен АО nродължм no маршрута си, 

беэ да спира за инкасиране и не.забавно да сtt11'1ЗJ1И3Ира за 
азоите 1-4аблюден ии на дис'1ечерск_ата служба на БОДУ ООД, 3Е1 

СП&СР ~Ко11Ц1!nц11я ~!l ri~i:r.11 •1 oxp;ua J1:11 '1.ap11 11 1~1 1111 J ~1 11. 11 11.:1 ,БОД\" ООД 



nск11едващи инструкции и деt1ств~,я . като се опита да да.де 
следната 1.t1-1форuацмR. 

модел на МПС кortro следи инкзсовw"1Т аетомобиn 
цшп 

рвrисtрационен номер 

местоnолож.ение 

- бром nица (at:o е възtJtожно) 
и а.сичко друго което му е наnраеило Аnечатленма или му 

в стан ало извеоmо 

S.7.2.1. Про..,.ilна на uapшpyra, постоянна c~яt-ta на сrшростrв 
беэ да се нарушав.ат правилата зз АВwесение, съотвеп10 
повторно ..э~~liааан:о на маршрута nреэ населвнота място 

могат да бъдат ра эnоредени от Суnерва L4зър - инкасо млм 
дисnечерската служба на БОДУ ООД В та1<ие.а случс~и 
трябва да ое цвли създаването на път1-1а сктуа'Ция, която да 
дава вьз..можност з.а изпреварване fia. др~ите автомобиЛ1м от 
СБА, превозващ ценни nр~тки за дз не бъде блокиран . 

5. 7.2.2. 8 случай, че след "Jsзи маневри оъмнен111ета за сл~ване 
на СЕА се nоrвърди, 1'ряt5о.а да с.е иttформира 
дисnечерскатв с.nужба, н:оято от своя страна незабав~о ~cg 
съдействие от сьотвепюто полицейско уnрав.nени.а. При 
положеt[ие, че инкsсоеийТ екип t1e може да се свърже с 
дисnечерската служба. натиска nаник бугона rна системата 
за сигурност на СЕ;А. РЪ4<0во,д•пелят на курса заnочеа 
даследва nроцедурата/СОП на БОДУ ООД при изВЫ1редни 

Qf1Уации. 

s. 7.3. Действия на 1111-18'асооият еlО\п при t-1аrтаденив на СБА, по uре.ме 
на изпьл нение нз работа 

За всяко извънредното с;ъбитие, t<oemo представлява риск за 
ценните rтратки и Gкuпвжв .се нат111С8'а ке3збавно паник-буrона в 
СБА :ta да се оnэори 1юмуt1икационна и визуална врыка 

nосредствоu СС1V-смс:темзта в СБА. с Диспечерската служба -
ОДЦ на &ОДУ ООД Дмс11ечерwте ат своR страна nодаввт смrt1ал 
в Полици1ПЗ за рвакциR и съдейств~.t@, като ещи1-t от nмсnечеркте 
ос·н1s.а на постоинfiа връзка с екип о , за АЗ следи обстановката и 
да дава инстр~ции. 



5.1.3.1. В случаи на нападение. насочено срещу дви*ещ се Wllit 
спри.л СБА , превоз13ащ ценностм, iр~бва да r::e цели, 
выможмо най-бързото наnуска1-1е tota местоnроиэwестаиеrо 
от СБд доµи nренабреnшйни АЩЗ.еНl.4 оrранr.tче-ния tta 
скоростта от правилника за движение. 

6.7.З.2 в cny11au, че пред С&А, 11реаозващ ценн~ пратки е 
поставена nperpaдa ми автомобил наnря'l(а, за да бъде 
блокиран СБА . с цел н:шмение щ,и эадържзне, с~ремежът 
тр~бвз да бъдn насочен, чрез Ltзтласква не, n а ВЪ3МОЖ'1О~:r 
удара~ да се нанесе към зеднзта част 111а заrражцащ.ия 

автомобил , и отново целта е възможно наИ-бързо напускане 
на криrnчниR ~iWJt-f от СБА. nревозващ ценни 11раткм. 

5. 7.З'.З. В случай, че rrъmRm на СБА е отряэан и от двете 
страни, no реwенив на РЪ1<оводитеnя на екиnа~ чрез ролбзра 
на блиндирания авюt.11о6W1 иnи бронята, трябва да се 
nремин43 nреэ nрегра,датз. 01<а3ШJЩа nо-малк:а фмз~Nеска 
съпроmва 

5.7.4. Действия на инкасовия1 el/Wn, в случай на нападен1'tе nри 
nренасяне на цсшни nратки меж.д~ автомоб1rt11в и тотопун~. 
За всяко извъпредното събитие, кoEtmo првдстаещ;ва риж за 
ценните пратки и екипажа, се наrис~ незабавно пан ик-буrо на 
а С БА, за дг се оrвори комуникационна и В1JtсЭуа11на еръэ кз с 
Дис"ече~rа служба - ОДЦ на EIO,QY 00,Q Дисnечерите от 
своя страна подават сиntал в Пол 1,щиятв за реакция и 
съдействие, като един ед111н от дисnе4-!ерите остава 1cta nостоя1-4на 

11ръ.з1<а с е~к1.111а, за да следи: обстанов..::па и да дава иt-tстµуwми 

5.7.4.1. Рыrоводитвлят иа курса е дльжен да спеди 

обстановката~ постоянно, дори и след като инкзсатормте, 
осъщеСi8.Аеащи факnNескато пренасяне на ценните nрапи, 
са наnуснапи GБА.. В сл~а , че установи нал ието на 
съмнителни, обеэлщсоRващи обстоRТелства, тоИ Трябва ца 
11редуnреди екип.а с ти.х сиГ1iал . по телеф()на и.пи 
радмостан циита. В случай ма такъв сигнап nренасящите 
ценнt)Сm не напускат обекта , данато не получат с„rна" от 

Ръководителя ма l!КИПЭ , че е безопасно А10 периода е nо
nродъnжителен и връзката межу екиnа е заглушена , то 

о хранител ~пе-ин каса от друго nом ещение на тoтonyttlCТa, 



което е скр~ го и няма пряка видимост навън/ако разnолзrа 

пун.rта с та кова/ трJ1бва да се 011итэт да се св1оржат с 

дисnечера<ата служба на 50QY ООД, от стационарен 
телефон и да иэясttят nричи ната за тревоrата 

5.1.4.2. В сл..vчаu, чв Ръковоdитtтят нв курсо съзре 

обстоятвпство, коеm t-tедвусмисnено застрашава екипажа. 
М"ОН~реtно охран~теnяtrе ·""нкасо И3.Вършващи 1"1 ренасянета 
f-ta ценни r~ратки ~.tзвън СБА и н.яма въэможtt0ст да им 
подаде ..,)( сиn+ал. то И е дnьжен д!J сиrнм измра тревога със 
сироната на автомобиnа и да nоАаде cиrnan '-IJ)Elз nаниt:-
5уrона в СБА към Диспечерската cлy>iroa /'fa БОДУ 00.Ц, за 
отваряне на комуНИ!k3Ционен и визуален кана.n и да следва 

инс11рукцL1'1wrе на Диспечера . 
nрвнаспщи11т ценни npamrш охранитеп-инкэсо трябва да се 
стремм rшверенмте му пратки да попаднат в защи191-10 място 

t-1a обекrа/тотоnу~ктэ 14.лИ обраmо е СБА, в зав"симосr от 
1<онкретната ситуация и кой е ttай-nрекият път за укритие. 

5.7.5. При взомl1Nв за 381ЮЖНUК на ч.nе1-1 от екиnажа, «!! nодава 
не38бавно atn-t an към ОДLVД~спечерната i::n)')t(бa на БОДУ 
ООД, чрез r~аник-буrона в СБА и се следват инструкциите на 
Диспечера, коМто действз съrласно „Инструю.А,МЯ за действие 
при в.зе,_,ане на 311Пожttик" на IБОДУ оод 

6.7.8. Действия tta иниасовият екип в Cily1-1aй на авария със С6А 

6.1.6.1. В случай на те>СНflческа авария на СБА, по Qреме на 
работа, ох ранител-инкасоJоби кнов.ено тоз„, nренасАщ 
ценните nрiЗтки. изrтълмяващ функция З иnи 2/ ~.tзлиза от 
автомобила. за да устаиое и характера на noвpeдtrra. ~)(ТО и 
това, дали m може да бъде отстранена бърэо на м:ясто. 
Неэаrзисимо от xapa"trrep.a к.а поврщ.~ата м необходимото 
време за отстра1-1яването й , при BCAl(O едно такава съ614тие 

се докла.два в ОДЦJДисnвчерсtсаi~ служба. 
Диспечера, след nрецем ка на фапите. с които paэnonsra. 
взема решение дали да изпрати друг СБА. който да изпълни 
зада"ат~, иnи авариралата 1<011а след отстра няеане на 

повреда-rа, да nродьлжи тра нспорntране'lо. 
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5. 7.6. 2. В случай, че авариралият СБА не мuже да бъде 
nоnравен на МЯ"СТ'о за кратко iзpel\Oe , 11рехвърnF1нета rна 

ц~нностите може дв бьд,е извършена единствено nqд 
охраната на nерсонала на авари рал~ят и резервния СБА. 
съответно nод таз1.1 на nолицейсmt е1<1ип, който в изпратен за 
съдействие след информиране на Пол ицияtв or страна на 
БОДУ ООД„ При nрехв1ърлянет,о 1i1a ценни·пi r1рап;,и ВИf'!ЗГИ С8 

сnа36З лимитьт за трото.арен риск. 

5.7.7. В cnyчa1i1 на Пътно-транспортно прокаwестаие със СБА, 
n ре воа8'ащ цен t-tи 11рапм. 

5.7. 7.1. 8 случай на 11Ьтно,транспортко произшествие ~ СБА. по 
врем0 на работа. Ръководите11 RТ ма -куреа или JОЙТО и fJ1J е 
от друГ11те Ч!Jllенове на е:к~пажа нвзабавко l'"РЯбвв д=а 
информира Диспечерската С11ужба на БОДУ ООД за да 
nодад1.1т с~1гнал в МВР -11олмцията и в случай. че е тежко 
ПТП ав nодаиа ОИГtiЗЛ до' ПБЗН и Бърза Помощ, 

Независимо от степента на nътно-tре11-1с1'1орmо nромзwествие 
със СБА, никой от служителите а неrо няма праао да го ttвпуе,ка,, 
освен ако вследствие на nовредtпе, СЪL.1!..1ЕЮ"ГВ)IВВ ona.c.нocr от 

за nаnва..не rмnи изб;rхва1-1е или .юстрашаваща живоl'а на екипажа„ 
lгlo и в l"е.эи СЛ}IЧЗИ, 18 зависимост от съ щвестоуващ~те 
възможности, иннасоаият е.мn ,-,рябеа да nоложи ма ке:иuаJ1 ни 
ycmi ИR за оnазване на ценните nра1ки. imтo эа неrовата о~ана 

служитвли-rе се rрюкат със собствени си.ли , в rюсmщствие 

съотввт~о с 1"1011.tощта 1-1а ттристип1алитn на местапроиэшествивто 

полицаи 

5. 1.1. 2~ В случа1й . че са tчan ице ус.nQЗИЯ за зэдъrо.сение да бъде 
01шзана nouoщ rto смисъпа Наказателния кодеm, 

Рыоеод111те.n:m- tia ~курса, 1<0~то 1след на npaвe-tt оrлед на 
меr:тuпрои:зшествието недвусмислено уста~нови, че не става 

въпрос за инщвнирам инцид,ент и с.nед уведоМАване и1 

съm1асува1iе с Дисn~еро!(.ата cn уrжба на 60ДУ О ОД, 
разреш~аа на едL1н ot е.:иnажа да сnезе Fn,p~ 1-1алк1.1иа ма 
странична rurьэraщa врата а бр<>н 111рани,я С БА. слизам ето 
стшш от там/ 
Служ111твлят, спязьл да окаже nомощ. е е11учай на 
неооходимост, да взвме санитарна 1.1анта, сьответtiо 
nожароrасител и да окаже първэ помощ на ранини~ ми 

L'П& ГР „J(ei1 IL1~nU~J!I. .111 !lp!c!ВOl ~1 а~ра~з. НJ rш11и 11 llCHIOI ГI Jl!ll1't."11 "~ • юд у ' (]Ofl 



ранените и ако евен Т)'ално има пожар - да з:апочне гасенето 
му. Едновременно i::: това РъководLПеn.ят на курса е длъжен 
да у~~едоми Д~сnечерсжата сnужбе на БОДУ ООД, за 
nодава не на сиrнал на 112. ако е .необходимо. 

5. 7, 7.3. В случай на nm и Ръководителят на курса е несnособен 
да продължи неrовото уnравленL1е то се поема от служител, 

превозваш ценностм изпьлниващ функция ' 1-ри или 
трансr~ортирането nродължа ва с резервен СБА, no решение 
на дежурният Диспечер. 

S.1.8. В случай l'!a t<Ol'f'JYЭИИ кnи заболяване на спужители, 
nревозваw1.1 цеJ.tни nрат11:и, същwrе в случай на нужла се 

тра1-4сnортират до лекар Ltnи болница. въз основа на cъrлacyaat-te 

с, дежурен Дисnечер на БОДУ О ОД. 

6* НА ЧНН ЗА РЕАГИРАНЕ И СЪдЕЙ.СТВН,f ОТ nодвНЖНИ 
ОХРАННТЕЛНН ГРУnи нзпопзвАНН nPH „ОХРАНА nРн 
ТРАНСПОРТНРАНЕ НА ЦЕННИ ЛРА тки нпн ТОВ,АРИ!ЦnТI - nAPH н 
УДОСТОВЕРНТ&ЛНИ ЗНАЦИ ЗА УЧАСТНЕ..S 0'РrАННЗИРАНИТЕ ОТ 
6СТ ХАЗАРТНИ нrРИ 

6.1. Норма.ти вна уредба 

„ Чл. 16 от 3ЧОД подвижната охронителиа груГJв (ПОПе екип съо 

спуж.ебно щ>шюжо средство, изпълняващо приоршпвтно задачи, 

овързани със Gвоевременното ревгирвне при възникна.т1 усrюжнвниR в 

средата зе сuаурност. оказване нг съдействие и ксжтроп на други внrти" 

6. 2.На ос1r1ование чn 13 и чл . 16 от ЗЧОД в SОДУ ООД, rn изnЪJlнение на 

де~ността no ,,охрана nри 11!)ансnорт~ира11е на ценни npaтn1 или 

товариJЦПТJ1 ЕiОДУ ООД ще иэnолэва nодвижни охранитеn ни rpyrwм 

(ПОГ} имащи за задзча за кратко време да се ЯIЭF!i на nосочена 

локвция, пункт, обект и съmасна обстановката и указан~ята на 

мониторинг ценrьра да неуrрализ~tрат нарушителите и Г\11 предадат 

на органите на МВР . ПОГ ще оtсазват съдействие на екишпе от 

охранитеnи на цnт и в ексrремни сиrуащtи, под непосредственото 

4.J Г&.Сf' „K,щuer1w111 з11npet'OO11 o,-;pD.Jil tEa тrар11" ЦС1 111 щmю1 JLВ ,БОдv• 00,1 
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уnр:авление на де.журнитв оператори от ма1-1итар~1-1r цеttтъра 1-1а 

БОДУООД. 

6.3. Ор rанизцция на п одви2Dt trre о:к,ранителни rpyn и 

Подвижните охранитеп1-1м rpyrm са позиционирани на оnрв·делени 

места на торитория1а на стра1-1ата nри,цьржайхи се tiЬ.м сnазване 

rериториал на та структура ма ооеl('Г•Пе на 6СТ. Съоръжени са с 

поuощни с;;редствз „ средства за комуt1и~аци.я. ПОГ изпълняват 

задачи свъс:;~зани с охрана t-fa обеnи м на друrи нъэnожмтелм. 

8.4. ОсновниТD дейСТ\ВИFI на дежурнмте оператори от мониwормнr 

центъра при изпопзваtt~ на ПОЭ: 

• След noл~el"t в мониторинг це111Ъра на БОДУ ООД сигнал от екип no 

охрана на ЦПТ, дежурния оператор незабавно уведомява най-близко 

t-1аМИращата ~ ПQГ( К.П . И M051.U18H ~ранителеН &КИП) . 

• Д.ежурнмя оператор от МЦ на БОДУ ООД оценява обсr.знозката по 

време, същност ка noceraтenctaorn. дали t'IM~ пострадало лица и 

liеобходимостта от оказване на бърза nомощ: 

• •tеэабав~чо оповеСТJ1еа орrаните на нгй-бли.эtiото РУ; 

• незабавно уведомява Ръководството на 6ОДУ ООД и npeд.n р'1етте 

действия; 

• npиi необход-имсст изпраща допълнителни сили 3.а задържане tta 

наруш иrелите . 

• след прикn!О'4ване на действията 1no вьзс~rановяване на нормалния 

режим на охрана. цежурния дwспечер ~писва събитивта в рабоПtата 

тетрадка за п.олучените с,, rнали и в тетр;;1д..саrа за обектова охрана . 

• 
6.5. Ос1иовни деftlсl'вия на охра11мтеnите от подвииснмте о.хравито.nнм 

rрупи (ПOll 

• След nолучаване на cиrnan от мон~поJнtнr центъра на БОДУ ООД, 

С"IТ&СР „1<онш:n:11111t 18 .-.ic11a~ я Llx~ 11n 110 11ор•1 1111.ен„.~ r1pa1 ~•• ~нt .БОЛ\ • СЮД 



охран ~тел иrе от П ОГ неэабааttо се оТТlравят към посочената 

лаt1:ациR . място. обект. пу~кт. като при придв~.tЖването се CiJPЯMпr да 

получат допьлнитеп на ~нформация относно извършването на 

посегателството( или друrа екстр@мна С'1туация), оцемяват 

с~ациятз и вым0Жt1ите р1.1скове, и~.яс.ня ват условиsтз и детэйлm е 

с цел nредnриема.не на здеt:5атни действия no съде~ствие за 

ona 3Ва~не цm и живота и здравето на О)С'ранителt1 , служи'fел и на БСТ 

м СПУ"!а'1но нам11tращи се на мястото гражд~tt\4 ; 

• П р~ с~ rуация с посеrателсте.а и грабеж. при нслосредствия подход 

КЬ"1 локацията. мястото, обекта. nунkТВ. nor с де~ствиJrnЗ си 

съдеАства на emna за охрана t-1a ЦПТ каrо бЛОIКИра зоната Jo1a 

сиrурноСlГ, предотвра,тRва'Г вероитните nосегатепства и 

nоследващото безопасно напускане нв on асната зо:на . 

• В сп~аите на е1<стре'-1на ситуация от nр•1ро,цен характер, ПОГ оказва 

nълно съдейсmие на екипа за охраната на ЦПТ и транс11орiираt-1ето 

ма ЦПТ с-ьrласно 1графика и маршрута 

• Докладва 11а мониторинг центъра на БОДУ ООД за развиП1ето на 

обст"Зновк.атз, състоянието иа охранителите и С'ЬСТоянието на ЦПТ, 

nреда ва 11ето на задържан нарушител н.а органите на МВР( в СП}"-!ай 

на t1ocemтencrвa и грабежи). 

• О казва съдействие на орrаните на МВР: 

• сnед приключване на действJИRТЗ по възстановяване на норм.алнwя 

режим на "охрана np1it трз1-1сnортирането на цлт·. оттоеорн ика на 

е1<иnа на Г10Г изrапзя доклад. 

7. дАННН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕдСТВА ЗА ОХРАНА ПРИ 
ТРАНСnОРТИРАНЕ НА nAPH н УдОСТОВЕРНТЕllНИ 
ЗНАЦИ Н ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА PECYl!.CИJiA БОДУ ООД 

7.1.Змялжтелttа екипировка на охра1-1ител - инкасо на БОдУ ООд 



7.1.1. Yнi.tШowa 
БОQУООД !-4абавя и осиrурRва на псзрсо~ала следнап ун~форма 
cьrлactto „ Правилн~.tе; 3а уtiИформено облекло" 
а) черно эимt10 яке tt лого на~ БQДУ ООА. 

Ь) nалошьрт слоrо на БОДУ оод_ 
с) черен дънков панталон с лого t1a БОДУ 00,Ц, 
d) черttи обувк~.t 

Сnужи елите на БОДУ ООД, са длъж~-1и J;J.a косят от .началото до 
!Ирая на работното време определена 1 а м предоставена от БОДУ 
QQ.Q унифор1,tг, С:ЪОТ8е„стваща НЗ ГОДИШliИ:R ОВЗQН , 

ЗадЪ11жения на Охра~чители·инкасо, cnpRмo състоянмеrо и 
нооенето на униформата: 

а) да е винаги чиста и 3,арав.а, 
Ь) ,да стаи спретнато и степ-tаiо , 

7. f . 2. докvм1нтtt 
Членовете 1-11а екипаж.а на Курса за nрввоа на цеttности са дnъжни 
да носят в себе см с.л едните nepcotianни 40куменп: 

а) св1111детелс:тво эз самопичност, 
Ь) служебна карта no образец. 
с) разр@шмтелн.о за нocet<te и vnorpet>a на оръжие, 
d) С1З1<tДетелство за управление на МПС; 

7. 1.З. Помощни средства эа защмта: 

1. 1.3.1. Всеки член на ин1<~со.а ен:иn 
14а БОДУ ООД, 
е снаоде~ с оронежи11епа, 

с виссж f!'Лас на защи~rа lllA 
съmасно стан.царт NIJ 0101 .04. 

7.1.3.2. Cъmactto ЗЧОД . все1<и ин,;асов еtс„п 

белезници 

7.1.З.З. Във вся1<0 СБА, ~ма З npomвara3a, 
~зс:е1М ед~н от членовете на инкасов~я tr екиn . 



1.1.4. Въоръжение tta и11кзсовите ек~о1.11 tja БОДУ ООД 

7.1.4. 1. Всеки eдиlfl охранитеn-иtt!(аСО на БОДУ оод, е въоръжен 
със служебна късоцевно оръжив n ~.сСТtJлет „MAIKAPOB" 
ка~нtбър 9Х 18 

1.1.4.2. Все11:и един инкасов екиn е въоръжеt1 доnълнително с 
mаткоцеаени nушка „МАВЕРИК'' 12 калибЪр - тип noмna . 

7 .2'. Охрвниmмеи съствв иа БОДУ ООД. 

БОДУ ООД разполага К'l;.М момеt1та с 2SOO охра ни тели, от ~оито 186 
са 0Хранитеnи-м11кас{), специално обучени и ангажирани за 
мнкасовата дейност на комnания-та, 

Всмч ки инкасощt служител wохран и тели инкасо : 

а) оповар~т на изисmан ~а заложенd в ЗЧОД, както и на 
изискванията на БОДУ ООД за съответната дльжносr. 

Ь) р~зnолаrnт с необходимите лицензи от съотвеnнtте органи; 
с) познават трудовата си хврактеристмка и могат да я nрилаrат на 

практика; 

d) nо:з1-1:ава1 раэnоре..цбите, отн3сящи ,се до иэnъпненwе'То нв 
задачите и с подписа с~ удостоверRеэт това; 

е) са обучени по охрана на труда и n ротиеоnож-ар:на беэоnааюаr. 
f) умеят да бораsА'Т с предоставените им1 технически средства: 
g) усвоили са эаконовите nредnоставки и начинt1 за nрилаrамето 

на защитните средства , 

h) е са nод цейсm111е10 на алКQхоли/и!'lм н.а дРуrи упояващ„ 
вещества, ко~.по nричиняват замайване , 

1} ~е тt:1111ат лекарства, ricnитo оказват В1'3деИствие върху 
споrоб остта им з.а шофиране, нсюенето на оръжие или 
nсих-мческото им състояние. 

7.3. СБА - Специализирани Бронирани Автамобиnи на БОдУ OOJJ 

БОДУООД paзno.nara с 70 Специализирани Бронмрани 

Автомобиl'\а , които са преднаэначеt1и за извършване на деИнстта no 
охрана и транспорт на цsн~и nратк~ и iооари 

l:J L&CP „Ксмщеm(1111 за npcвer1" U"fКIШI 1U1 110111• 1 ~ннlii Щ311 1 11 ш~ ,OOJI)'" оод 



Инкасо вите автомобиnи м е~мnи са разполО№еН'11 в 22 rрада м 
покриват територията на цяnата страна. 

Инкасо11ито автомобили са за тричленен ми двучленен еtСиnеж, с З 
сектораiотделекия 

Кабина 
Каса 
Междинно отдел@н~е/шлюс 

Инкасовите эе.томоби11и са бронирани, 
и л ритежазат У дОG'rоверени RIСертифи кати 
с liИ&O на защитаВR4NSпо стандарт 
EN106Зили F84 nостандарт EN1522 

8. КОНТРОЛ nPH НЗЛЪЛНЕНИЕ НАдЕЙНОСТТА 
С извърwванеrо ма nостоянен коt-tтрол и лровер1<и се цели. nоддържане 
на дей.носпа no трансnортира~е и охрана а ценн" n,ратки на БОДУ 
ООД, на в~tсохо ниво, nовишав.ане на сигурността и ресnе~ено 
Н'аМliiляване на съпътстващите риасове, nоддържан0 t-ta доб,ро нкnа 
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качеството на услуnпе спрямо tinиeioiтl.1тe на комлан~АТЗ, nодцържа...е на 

работната дисциnпина на необходимото paвti ище . ра3криваие на 
фаК11ор~. затрудняващ~.t м съотвеnш nодnомагащи де~нСЮiiа, на оам 
на които,БОД:У ООА уС\:•ВЪрu.Jенства своя nрофес\tонали:JЬu . 

8.1. Провер1<а и коmрол, nри старl'иране на курса за дени: 

В. 1.1, Ръководитепят на и нкасовияrт екм п заедно с е1111ипажв, 
nonY'-taвaт от Дежурният диоnечер на БОДУ ООД. дне.в1-1кят пnан
rрафи к за деня и nраверяват, дали дан titитe от дневн i.tя О'Т'-tет са 
nопълнени точна /номер на курса. р0rистр~щионен номер на С6А 
и имената Lt ЛИ Н-овете на elGfnaжal. 

8.1.2. РъкоаОДМТWlЯТ не eкi.tna rrpoвepi;ioa сигурността ~ fе)(НИ\lеската 
излравност н1t1 моторното преsоэно средства за ев.еt1туални 

повреди, хигиенното и естеП1чно състояние на СБА. ка1СТ0 IJt 
наличието на необходимиrn nр~t'lадлежнос:rи за работа. 

8.1.3. Ръководителят на eQfna проверява дали са наnице вскч"„ 
необхмими документи и nомощни материали за иэnЪilнен„е 11а 
rmан-rрзфика за деня и изоършваttе на 11tреsоэз на ценните 
f1paTt\t1. При устаt-tовяване на Л'1ПСИ, ИV!З грижата да rм tiабави. 
За установени nиnси сред nринадnе~осппе от мотор.-~ото 
nревозно средство и от друr характер, ка11СТ0 и за нередов11ото 

състоRtiИе на С6А, РъковQАителят на екипа до.mадеа в nисмен 
Вt1д на съотвепшя Суперпайэър IИЛМ .Qежурен дисnецер, като в 
някои случаи, кoraro има оснорания за тоаа, се изготвя и 

nротоtюл. 

811.4. Дrажурният Диспечер, nроверява екиnЭ~Жа. nреди да нзтт~сkе КЦ 
11а БОДУ ООД и се nодnисеа на Д еанИЯ' Оl'!ет на екиnа. с ~което 
удоСТ'йВеряв-а изЕJЪршената nровер1<а и е11См 11::1 може да стартира 

тnьл Hett и ето на .задачите зз деня . 

8.2. Проверка и ~контрол, по време на курса 1 no време на изпълнение на 
nла н-графика/ 
За да но се нарушавЕJТ nnан-rрафиците на е киnите, г~а време на 
тяхното изnьлнение и ца ое избегнат забавяния м закъQtеНИА, ое 
t1~вършват прооеркL-1 и контрол , no i:neдHИR'f на.чин : 

В.2.1. Дистанционен контроn: 

Конщ:~1щ_и• :t1.1 1треnо1 11 o:\.p&[I •ш 1н11ш11 111щ 1 1 llJIBl'~ll 11 .LOJ~Y ' 00!1 



8.2.1.1. Постоянен конrrрап, tta местоnоложението и движонието 
на СЕА. nосредспом GРS-смстема"m, който се извършва от 
Дt1сnвчерната службаlОДЦ на БOLIY 00,D; 

8.2.1.2. nосrоянвн ttонтрол, над екипажа посредством 
ССТV/смстемаm эа видео-наблюдение е С!;А, ком10 се 
извършвз от Дисnечерн ~ служба/ОДЦ на ЕiОДУ ООД 

8.2.2. Яьнв проверка : 

8.2.2.1. Сnаэвайки иэ„скван~ята на ЗЧОД и Наредба f-121 Na 
МВР , ~кто и процедурите за сиl)'рност на БО1ДУ ООД. 
f!роверка на инкасов ЕЭJ{Иn може да бъде иэаършваliа само в 
Уnравпения на ПошщиRта както и в звщитенLi 
nш,.,ещенияlдебарщери. които оповзряr на „-зискванията 
за ~гурност Служителиrе от Дt1рекция „Сигурносi" на 
БО,QУ 1ООД . извършва; яони nроверкм нв екипите, при 

тяхното n ристиrа11е в 1<аоов1-1 Центрове на БОДУ ООД 
{който се я!iЯват междинна точка в дtiевнияr план-rрафик ::ta 
деня} . 

В.22.2. Проверката в~ю~ва : 

./ Униформено облекло 

./ Екипировка на охранителипнtнкасо 

.1 Служебни t:e1 рти 

.r Докума.нтац~ 

.r Оборудване на СБА 

./ Оръж„е 

.1 Пс~мощни средства 

На npoeep1ta не подлежи касовото отделение н~а аатомобила, 
нито пратките които ef!i„na а 11ркел з~ трансnортир.ане ,и 

охрана. 

В.2.2.З. В спучай, че ое налаrа прове,рка на пратките в СБА, nr се 
иэ.върuша от уnълномощена със заповед от Управ1Ателя на 
БОДУ ООД ко ~ ~ исиt1, съставен а от служмтели О"Т 
адмимистрвципта на БОДУ ООД. 
Из.вrърwван..~те nроверки 1-te трябва да н~рушават rmан

графика на инкасовмте екипи и след тяхното nриключва11е. 
екиnа продъruхава из11ълнението на задачите. 
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В.2.З. С крити провер~: 

Сщ:>ити 11роеерк„ се мэвЪ;ршват от служителите на Дмре1ЩИR 
,Сиrурмост 1-1а &OnY ООД, като те включват-

8.2.3.1. наблюдение 01 д1~tстамция на инt:асовият екиn, no вр~ме 
на изпълнението нз nnaн~rpaфиica зз деня 

В.2.3,2. Пряко 1tабnюдеюtе •1а МRСТО (nр1.1съсп~и1З н.а място) на 
приемане lоtЛИ nредзване на ценн'4 nраrки от el(1rtna, след 
съrласува~е с Кл иентаJБ С Т 

В. 2.3.3. Проверката в кn ючв.а сг мо tiабл юдение на процеса, без 
какf3а10 и да е пря кв или косвена намеса 

8.2.3.4. За твэи nрове~жи, Gлужиl'ели е от д„рекц~.tЯ „Сиrурност" 
~а &ОДУ ООД, изготвs:~r подроtiн и доЮl ади, с констатации и 
преnоръ~и з.а npeдrrpt1вмa~e на незабаа~1~t мерки, в сл~ай 
ка пропуски и слабости 

8.3. npoвCP#f8 U .l(()Н!Щ)ОЛ при nрUКЛЮЧВВНВ Нд курс8fплан-графu~ ЗS 
деня. 

8.3. 1. Спед nристш~.внвто на екипите в Касов Цвнтър нв БОДУ 
ООД (след и.эдав.ането на всмч1<J1 це-,нни npal'..:и в тре3ора) 
екипажът на курса е дm-.жен в пъnн~R а1 състав да се яви пред 

дежурн„я JДисnочер и да доmадва за извършената работа no 
вреuена курса . 

8.3.2. При п,оmадването РысоводJ.tТеЛите на екиnи (СIТ) с.з длъжн~ 
да дзват отчет за И'Зв'Ьршените nревоз111 на пралите с ценкосl'И, 

да1 предадат всяка една подредена 110 пореден номер и 

обозначена на nЪТt1ия лист на курса вносна белеЖt<а. no номер 
на вносната 6еnежка и no вдрес. 

8.З.3. Дежур~~.tят Дисnвч-ер е длъжен .аа П()111ска отчет от екиf\ажа 
на курса, а nълн ~я му състав, эа все ки еди 1t посетен или опазан 

адРес Трябва да се нагrраеи проверка nоединичиа эа всяка 

l'l l"&CI' . ,K01111JCllШt11 :i.a ЩJC'D03 н охршn 1:m tillfШ н u.ui11111 пр.1n;н на .БО.ЧУ' Оt1Д 



отделна ээдача въ-э OCtfoea на "звьршените доставки ипи по 
нouepara не1 вносните бележки 
С подписа си, Цежурниwг дисnечер отбелязз..айки датата и часа , 
заверяват Оl"ЗЗД на rьрбз на дневният отчет, е нанесенttпе 
данни cc;i съrn.зсуеани и са редов.ни . 

Протоколитв, съставени nоради n06pena. лttneil, мэJнtwък или 
mеъ.нредни обстоятелсrва 1и т,н_, fеакта и друrите документи се 

предадат от инкасовият еtсt1 r1 на дежурния Д\.fсnечер . 

8.3.4. Сле<Э прt.жлючввнето IOJ дневнvят ппв1-1-грефик за деня, 
както и след првдавене на всички ценни пратки в трsзюр на 
БОДУ ООД. може дв бъде извършена rrьпна lJ щвтепна 
провврН'а. от CJl)')Кl.)mвnu нв Диf'&кчия .Сигурност• Нд 60.clY 
00~. 

8.4, nроверкв от МВР!Дьµжавни контролни органц 
На1 сиrна11 з.а слираt-tе от страна на Полицията, извършваща 11ьтна 
проверка, и нкасовмят е киn, nреео:шащ uенни1 nрат1<и трябва да 
реагмрэ в съотвеrстоL1е със СОП на &ОДУ ООД, Закона .за .цвииmние 
no пътищата и. ЗЧОД, Наредба 1-121 на МВР. 

8А,„ 1. При cn иране за rtpoeepкa от Пол „L.LИR . Ръкавод11rrелят tta el(Иl'1'a 
показва на прозореца мэготвената за цепта табела, с 
уведомление че СБА извършва ~.tнкасов nревоз и Трябва да 
уве,доми незаб:РrВf-\о Дисnечерскатэ с~ба tta 60.ЦУ ООД. за 
l'оез сnиране. 

В.4.2. Ръководителя на инкасоеият екиn трябва да поиска. полицаят 
да се nегwrимира l~омер на служебната карта, имв , 1.1ин , 

длъ*НОст. номер t:o1a служебното удостоверение. реrистрационен 
номер 11а служебн и:я автомобил/ 

8.4.З. Ръt<Оводителят на ку~. подаtза да1-111и re към Диспечерската 
спужва на БОДУ OOtl. която трябва да noл)"'Ht nотв'ЬРЖдание за 
nрав.ерката ат ДеЖ-')'рният в Областната Поn~ция както и за 
nраверяващия nan ицамlи . 

8.4.4. В случай, че onиcatiaтa nроверка се nотвърди от Областноtо 
Полицейско Уnрав.nение. че nроввряе,ащия-r е дейсrеt;!fелно 
nолица"· дислвчерът давв разрещенwе СБА да сПtиде в най-
бrтиэкото полицейско уnравnение и 110 възrюжмост а 
пр~съств ието на рьковад'1ТМ Ol' .д,Дминистрацияl'а на 

t:Jf&CP .,Ко1ЩС1111и11 1:1. np~vэ 11 n"!IJ>WJ8 .lt.!l 1t:01p11 11 uею111 щ1;1n.' tl 1111 ,JJOI)')" ООД 



БОJ1УОО.Q!Регионален предс-тави"Jел, шофьора може да бъда 
nодлажен 11а nоnицейс1<ата npogepкa_ Сnед nри.и1ючване нв 

лроверк.ата връщането н СБА става кзкnючително през 
nльзгащата странична s.оата, ако СБА p~зnonara с iЗ'кава. като 
СбА не трябва да осrава без надзор 11рез цяпото вреt.tе
оствнаn"1'е чпе'Ноее на екиnажа не наnускат СБА. 

8.4.5. В сnуча~. че nоn~цаят желае nроверка на цмия екипа•. 
чnеновете м~ мara-r да слязат един no GJ.qм , единстаено сnед 
като 5ъдзт сnазени nринци"„те за с~rурност, nасочени в СОП нв 
&ОДУООД 

8.4.6. След nрt~ключване"Jа на nров.ерката се информират 
дис;печерската служба нэ БОДУ ООД а София, за мотивите и 
реsуJТТЗта от нея . 

8.5. Полицията може да извърши оnисаната np-ooep"a единствено в 11ам
бли зкото си уnравлв ние със эатаоре н деор. Ръковод~-елит на курса 
трябва да уаедом и nроееряващ14я полицай за това~ nравило, 
съгласно Наредба 1-121 на МВР 

9. nРО.ЕКТ НА nлАН ЗА МАРШРУТ 

е:.ягласно приложения : 

10. ВРЪЗКИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. ОСНаРЯВАШН 
СНГУРНОСТТА nРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА 
ЛАРНТЕ/УIJОСТОВЕРИТЕЛНН ЗНАЦИ, СЬБИРSНИ ОТ 
ОjiЕКТИТЕ НА БСТ nРИ В'ЬЭНИ.КВАНЕ НА КРНЗНСJ1=Н 
СНТУАUИН, nРНРОдНИ &ЕдСТВИЯ. АВАРИН, ВЪОРЪЖЕН 
ГРАБЕЖ МАСОВИ БЕЗРЕДИЦИ, ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ Н 
ВЗАИМОдЕЙСТВНЕ С ОРГАНИТЕ НА МВР. ЗА/lЬЛЖЕНИЯ 
Н_ ДЕЙСТВИЯ НА ОХРАНИТЕЛНИЯ СЪСТАВ ОТ 
МОБИЛНИТЕ ОХРАl;JИТЕЛНИ ЕКИЛН. ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИ 
nРАВОНАfУШЕННЯ Н КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ 
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ПЛАН ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОСИГУРЯВАЩ 
СИГУРНОСТТА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПАРИТЕ 
!УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ЗНАЦИ, СЪБИРАНИ ОТ ОБЕКТИТЕ НА 
6СТ НА БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР /БСТ/ 

НА 6ОД)' ООД С РЪК 
~ OPrAНll'l'E"tfA 11ВР И СПЕWНА 

1. ВЗАJИМОПЕЙСТВИЕ. НА •• БОДУ" ООД С РЪКОВОАСТВОIО НА 
&ЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР' JECTJ 

ЦЕЛ: Осиrурява не на 1Эфекти вно В3ЗИМGАеИств ие с Ръководството на 
обект/и на Въ-зложителя и администрациятэ на nодобеt;ти по недоnускане 
на nосегателтва wa охранявания обект осиrуряване ~а нормален 
технолоrичен и трудов nрацес в случаwrв на оперативна иеоб)<одммост 
nри екстремни смтуаци и 

МЕТОД и СУБЕКТИ 
НвпреtСЪс1'iа1т процес на комуникация , энализ и nредnожения .,, изпълнение 
на nредпрмети мерки no nодобряване на охранатз на воичк1и нива между: 
- Непосредстввн11 охран„тели- служитоnи м ръкоаодиl'еnм обеlС"ГИ; 
- Ръководител охранитепна цеймост IБОДУ ООД/, ръ11о:оводство на обекта; 
- Раково,аство на „БОДУ" ООД - Ръ wаводствс на ДП БЪЛГАРС!G1 
СПОРТ~Н ТОТАЛИЗАТОР /БСТJ 

ВРЕМ Е ~ поддържане на постоянна връзка меж,ду cyбem11fe в 
охранителната дейност 

Зони и оп~саиме tta взаtН.'1ОдеИствиеl"о със субсtс.ТМте: 
~ Непосредствени о~ра:нители -служители на обекта: 

О:хранителите съдействат cъmaQ-lo 11равомощията си по осиrуряване на 
обществения ред и техt!'алоrичния процес, без да нарушават охранктелната 
де~ност, ttабЛЮАенмето и контрола по движение на rраждаt1и. nосетителм, и 
служители, 001гурявайки надежден nропускатеnен режим"' охрака. 

Действия : 
1. Запознаване на всицки служители от охранявания обект с 
въведеtt L1Te мвр•}1 эа ахра1-1а и свързаните с "rава зздължения по п~х1-1ото 
слазва11е 

2. Съдействие nри евакуация в ексrремни ситуации 
- Опоsорник lат 60ДУ ООД/ за охраната на обекти - ръковадсmо ..ia 
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обекта илt1 уnълномащена от тях ли цеJ. 
Опоеорt-1 ика на охраната взаимодейства с ръководството на Възложмтеля 
Jипм. ynъ.n нсw~ощено от тяJ< л ицеl no контрола на иэrrьлне•tието на 
задълже.,.~ята на охрзнктслкте, съгласуване пpi.t назначава1не на нов~ 

охранwrели, провежда нето на извъ1-1редн и инструктажи по мэnълнеиие на 

друrи слециф~,.,чни зад~и и иэисюз~ниА . 

3. Извършване t-ta съ~uестно охранително обс.педваке на обекта, 
съставяне 1:1а пратокол , с отразе11м особености на обекта , уязвим1ите места, 
необходимостта от доnълt-tителнt1 ограждане и о~::вот"Яеане, сиrнално
охра..~ ителна тexJi ика и ,аруrи из и с кв.ан ия з.а rарантира~е надеждността на 

охраната . 

4. Иэrотвяне/актуаr~изиранеl t<t съrласуваt-tе на nnaн за охрана на обекrа·. 
изготвяне на nредавателно-nриематеnен nротоко11 зз охрана 

5. Извършват ко~проn върху осъществената охрана. 
6. В нася 1-1е на изменения и доnьn не 1-tия на ве1,1е утвърдения план за 
охрана; 

7. Изrотвянs доклади или ПJЮТОколм эа усrановени нарушения. 
нередности и rреwки при осъществяване на охраната на обе.ста. 
8. Запознаване ма всички служwпелм от охраняванLtЯ обект с зъаедо~ите 
мept<rt за охрана и свьрэакиrе с roвai задъnжешtя no тяхното спа1ване. 

9. Иэnъrтнение на охранителните nредщ1сания на "БОДУ0 ООД. 
10. Достъn до обекта в часовете за охрана със СОТ/nри наличие и 
изграден/ за външен оглед и бло11:иране , кarro и въэft1ожнаст за ЦЯЛостtfа 
проверка нs същите эа npoииI01af'lи лица~ 

12. Достъп на. сnециаnистите на „БОДУ" ООД до обектите за профилаl(ТИ[l(З 
и отстраняванв ~а повреди t-ia ТеJ<tiиката : 

1 з. Ред эа остsване мли впизане в обекта във време. предвидено за охрана 

сюСОТ: 
14. Прм 1110свреди в смпчално-охраниmлната система, както и при nрDМемм в 
обстановката. които моrат да доведат до намаляване зоната на действие 
~пи елиминиране на датчищпе. незабавно при уста1iовява11ето им~ 

15 Съmасува11е за nредсrоящи 1ремоttти, ~nроtменм в 1<онфигурациRта на 
обекrа; 

16. Информиране при~ промяна на отп:1еорницмте за охр.ама; 
17.Информиране nри ~онстатмрано разбиване и кражба ~ предприети 

действиst. 

l"ъководство на БОДУ 00/3 - Ръководстео1 на ВЪзложителл. 
По ВСИЧIG'! аъnрас„ отнасящи ов до изnгьлнеli~еrо ю1 Договора за охрана, 
nромян~ в мзискванията ., на параметр~те на охранителната дейносt, 
предприемане на действия, пред11J1санип по н~утралиэt1раt-tе на cnaбocnt в 


