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ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ 
 

ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 23,АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

НА ТЕРОРИЗМА И НАРЕДБА № 81213-1225/27.09.2017 г. 
 
         I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 

Планът е изготвен във връзка с чл. 23, ал.1 от Закона за противодействие на тероризма /ЗПТ/ и 

Наредба 8121з-1225/27.09.2017г. и касае обекти, чиито собственици и ползватели разработват и 

прилагат мерки за противодействие на тероризма. 

2. ЦЕЛ 

Създаване на организация за оптимално изпълнение на задачите при овладяване на кризи, 

своевременно и непрекъснато ръководство и управление на силите и средствата при кризисни 

ситуации и бедствия и опазване живота и здравето на учениците и служителите. 

Осигуряване на постоянна и адекватна защита на лицата на територията на съответното учебно 

заведение срещу терористична заплаха. 

Осигуряване на комуникация и взаимодействие със структурите на ведомствата, изпълняващи 

задачи при пресичане на терористична дейност или овладяване на последствията от терористични 

актове. 

Превенция чрез установяване и отстраняване на условията, способстващи извършване на 

терористичен акт. 

3.1. Признаци за тероризъм: 

- извършителите са склонни към насилие или към заплаха от насилие. 

- дейността е замислена да намери далечни психологични отражения, надхвърлящи 

непосредствената цел или непосредствените жертви. 

- последствията от дейността са с негативно икономическо въздействие. 

- дейността се извършва от група, която не се идентифицира с конкретна държава. 

-терористичните действия са предварително обмислени и детайлно планирани, като носят 

белезите на операцията, която отразява конкретните цели и мотиви на изпълнителите, отговаря на 

възможностите им и е предназначена за определена публика. Тактическите прийоми за 

осъществяване на терористична дейност са в съответствие с поставените цели. 

3.2. Вероятни терористични тактики, които могат да бъдат използвани при извършване 

на терористичен акт: 

- отвличане; 

- палеж на обект; 

- взривяване на СВУ в обект; 

- атака и превземане на обект; 

- вземане на заложници; 

- използване на специални оръжия /химическо или биологическо/; 

- използване на огнестрелно и хладно оръжие; 

- използване на пътно превозно средство с цел убийство и/или нараняване на хора; 

- замърсяване на околната среда в или около обекта. 

 

3.3. Специфични особености на обстановката и заплахите за средата, в която се 

изпълняват задачите: 

- емоционално въздействие, подбуждане на страх сред обществото и привличане вниманието на 

отделни граждани или групи от граждани към изповядваната от терористите кауза; 

- човешки жертви и материални щети в обекта, подложен на терористичен акт. 

 

3.4. Задължителни условия, които се спазват при въвеждането на плана в действие. 
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- да не се поставя в опасност живота и здравето на деца, взети за заложници, при извършване на 

терористичен акт. 

- да не се поставя в опасност живота и здравето на служители, участващи в предотвратяването, 

ограничаването и прекратяването на терористичен акт. 

- да се запази целостта и годността на обекта и съоръженията в него. 

         II. МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА 

3.2. Организационни мерки 

- определен е служител за връзка по сигурността и отговорници за определени зони, със 

задължение за извършване на проверка за съмнителни вещи, багажи, лица и превозни средства, както 

и своевременно уведомяване на СДВР и съответното РУП; 

- регламентиран е достъпа до помещенията и своевременното им заключване след тяхното 

използване; 

- регламентиран е начина за обявяване на заплаха; 

- организирани са действията за безопасна евакуация на застрашените помещения или сграда 

/съгласно Наредба №8121з- 647/01.10.14г. за правилата и нормите за пожарна безопасност/. 

- съвместно с органите на местната власт са определени безопасни места за временно 

настаняване на ученици и персонал след евакуацията им. 

- изготвен е план за информиране на родителите; 

- взети са мерки елиминиране на възможностите за скрито поставяне на предмети и материали, 

застрашаващи живота и здравето на деца, родители и персонал. 

4.ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА ОБЕКТА 

Училището е осигурено с физическа охрана - пазачи, невъоръжена охрана и портиер в работни 

дни с работно време. 

Основните им задължения са в съответствие със заповед на директора относно осигуряване на 

сигурността, обществения ред и пропускателния режим в училището. 

 

4.1. Пропусквателен режим в училището 

- осъществява се физическа охрана, видеонаблюдение и СОТ; 

- влизането на външни лица, родители, изпълнители по договори за ремонти и доставка се 

извършва след потвърждение от лицето, което ще бъде посетено и след представяне на документ за 

самоличност, а при съмнение и физическа проверка на багажа. Посещенията се записват в специална 

книга. Посетителите се придружават от охраната до търсените от тях лица. 

- не се приемат съмнителни и неадресирани пратки, писма и пакети; 

- извършване на щателна физическа проверка на обемистите пакети и багажи с оглед 

недопускането на общоопасни вещества и средства. 

- недопускане в сградата на училището на посетители без проверена и потвърдена 

ангажираност, включително изпълнители по договори за ремонтни дейности. 

5. РЕД ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И РЕАГИРАНЕ 

При получаване на заплаха за извършване на терористичен акт или при осъществен такъв 

незабавно се съобщава на Единния европейски номер за спешни повиквания 112(ЕЕНСП 112), 

Националният контратерористичен център (НКТЦ) в Държавна агенция „Национална сигурност“ ( 

ДАНС тел. (02) 814 70 70) и Областна дирекция на МВР – Велико Търново (ОДМВР) . 

Оповестяването на населението на района за наличие на заплаха, за предприетите мерки от 

органите на изпълнителната власт, както и препоръките за поведение и действие се осъществява от 

Пресцентъра на МВР. При осъществен терористичен акт, информацията за извършен терористичен 

акт на територията на  Община Горна Оряховица  в общия случай ще се получи от ЕЕНСП 112, от 

РУ на МВР или от обекта, в който е възникнал инцидента. 

Преминава се незабавно в „ЧЕРВЕНА СТЕПЕН“ – РЕАГИРАНЕ и се изпълняват следните 

действия: 

- директорът ръководи мероприятията по защита на учениците и пребиавващите  на 

територията на училището; 

- директорът организира, координира временното извеждане и предоставя неотложна 

помощ на пострадалите лица; 
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- организира се своевременно събиране на информация за медицински загуби и 

материални щети; 

- оказва се съдействие на ръководителя на ВОЩ за информиране на учениците и 

пребиваващите в училището за предприетите ограничителни мерки и мерки за поведение и 

действие в зависимост от обстановката. 

При получаване на заплаха за извършване на терористичен акт или при осъществен такъв 

незабавно се уведомява дежурния на РУП и се подава сигнал на тел. 112. Уведомява се 

ръководството на учебното заведение и НКТЦ към ДАНС. 
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