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И Н С Т Р У К Ц И Я 
 

за задълженията на охранителя – служител на МВР и на Председателя на СИК за недопускане 

на запалвания, действие при възникване на пожар и други извънредни ситуации в изборните 

секции 

  
1. Следи за изправността на уредите за пожарогасене и ги използва само по предназначение 

при възникване на запалване. 

2. Не допуска внасянето и използването в изборната секция на неизправни и нестандартни 

отоплителни, нагревателни и други електрически уреди. Следи за пожаробезопасната 

експлоатация на използваните уреди. Незабавно се изключват електроуредите при 

наличие на признаци за неизправностите в електрическите инсталации и съоръжения, 

които може да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на 

кабелите и проводниците. 

3. Не допуска внасянето на лесно запалими и горими течности, фойерверки, пиратки и други 

подобни в сградата на секцията и около нея. 

4. Не допуска паркирането на автомобили пред изходите за евакуация, по пътищата за 

придвижване на пожарните автомобили и в близост до сградата на секцията и прилежащите 

и сгради. 

5. Не допуска извършването на огневи или други ремонтни дейности около и в самата сграда, 

независимо от отдалечеността на дейността. 

6. Не разрешава пушенето в сградата, в самата изборна секция и в непосредствена близост 

около сградата. 

7. При възникване на запалване, незабавно съобщава на тел.112, на дежурния в РДПБЗН – 

096/301-606 и на дежурния в ОДМВР – 096/396-500. Ако пожара е възникнал в секцията 

/през нощта/ и са пряко застрашени бюлетините и изборната машина, влиза в секцията и ги 

изнася навън – на безопасно място, като ги охранява до пристигането на Председателя на 

СИК или друг официален представител на РИК. 

8. Незабавно след това с подръчните уреди за пожарогасене пристъпва към изгасяване на 

пожара. Не допуска гасенето с вода на уреди и съоръжения под напрежение – при 

възможност прекъсва електрическото захранване централно – от ел.табло. 

9. При невъзможност да бъде изгасен пожара, служителят напуска помещението и затваря 

всички врати след себе си.  

10. При наличие на портал на обекта, осигурява бързото му отваряне с цел пропускане на 

пожарните автомобили. 

11. При възникване на запалване през деня, незабавно приканва присъстващите в сградата да я 

напуснат и изпълнява т.7, като влизането му в секцията за гасене на пожара и евакуиране на 

бюлетини/машина, става по искане и след разрешение от Председателя на СИК.  

 

12. При отпадане на ел.захранването и необходимост от осигуряването на агрегат от РДПБЗН, 

Председателя на СИК, отправя искане до РИК, откъдето се отправя искането на тел. 

096/301-606 и 096/396-464 до Оперативен център на РДПБЗН – Монтана. Впоследствие 

искането се оформя в писмен вид по образец. 

 


