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ПЛАН  

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА  

ОУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Основание за разработване на плана: 

 Настоящият план е разработен в отговор на нарастването на нивата на 

терористична заплаха в глобален мащаб, Стратегия за противодействие на 

радикализация и тероризма ( 2015 - 2020 ) и в изпълнение на Решение № 1/ 05.01.2016г 

на МС на Република България за приемане на национален план за противодействие на 

тероризма, в изпълнение на Решение № 699/ 02.11.2017 на МС за приемане на 

Национален план за противодействие на тероризма, както и  съответствие с изискванията 

на Наредба № 8121з-1225/ 27.09.2017г за видовете обекти по чл. 23 ал. 1 от ЗПТ. 

Прилагането на мерки за пресичане на терористична дейност и овладяване на 

последствията от терористични актове ще се осъществява в сложна обстановка, 

изискваща добра предварителна организация за реагиране, определена от следните 

фактори: 

- Затруднено управление в следствие изключителна неопределеност и липса на 

информация за параметрите на разрушенията, жертвите и риска за живота и 

здравето на хората; 

- Нарушени или силно затруднени комуникации в зоната на терористичния акт; 

- Наличието на паника и стрес сред намиращите се в зоната на инцидента граждани; 

- Затруднено взаимодействие между силите на различните ведомства, изпълняващи 

задачи при пресичане на терористична дейност, или овладяване на последствията 

от терористични актове; 

- Съкратени срокове за вземане на решения. 

 

1.2.Цел на плана 

 Осигуряване на постоянна и адекватна защита на деца, ученици, учители, 

служители и граждани намиращи се на територията на ОУ „ Св. св. Кирил и Методий “ 

гр. Горна Оряховица срещу терористична заплаха. Координиране на действията на 

териториалните структури на изпълнителната власт при овладяване на загубите и защита 

на деца, ученици, учители, служители и граждани при терористичен акт. 

 

 1.3 Задачи на плана 

 Способства за подготовката на органите за управление за действие при заплаха от 

терористична дейност и при възникване на кризи в следствие на терористична дейност; 

 Допринася за извършване на своевременни и координирани действия при заплаха 

от терористична дейност и в отговор на актовете за тероризъм; 

 

2. ОБХВАТ 

 Планът създава организация за оповестяване, информиране и управление на хора 

за предотвратяване и овладяване на последствията при осъществен терористичен акт в 

ОУ „ Св. св. Кирил и Методий “. 

 

3. ОТГОВОРНОСТИ 



 Отговорностите на органите по противодействие на терористичната дейност 

произтичат от нормативни документи, уреждащи тяхната дейност както и 

взаимодействието по между си. 

 

 Директорът на ОУ „ Св. св. Кирил и Методий “: 

- Организира и ръководи защитата при терористична дейност на територията на 

училището; 

- Представя на общо събрание на колектива плана за действие при терористична 

дейност; 

- Организира, координира и провежда превантивни мерки ( провеждане на 

евакуации и учебни действие ) за намаляване на последиците и недопускане на 

терористични действия на територията на училището; 

- Издава заповед за пропускателния режим в училището; 

- Контролира вписването на външни лица в дневника на охраната; 

- Издава заповед за сформиране на координационен щаб по сигурност; 

- Координира спасителни дейности и неотложни аварийно-възстановителни работи 

за ликвидиране на последиците от терористична дейност; 

- Извършва обмен на информация с оперативния дежурен на областна дирекция на 

МВР; 

- Организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ 

на пострадали. 

- Оказва съдействие на териториалните органи на изпълнителната власт при 

временно извеждане или евакуация от застрашени райони и изгражда 

информационна система за издирване на пострадали. 

 

Координационен щаб по сигурност: 

- Разработва, усвоява и представя за утвърждаване плана за противодействие на 

тероризма в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий “ гр. Горна Оряховица; 

- Координира и ръководи действията по информиране на общинските структури 

имащи отношение по изпълнението на плана 

- Координира и ръководи действията по информиране на родителите 

- Оказва съдействие на екипите участващи в предотвратяване и ликвидиране на 

последствията от терористични действия; 

- Определяне характера на пораженията; 

- Спиране на електричеството и газ от газопреносната мрежа; 

- Гасене на възникнали пожари; 

 

4. ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ 

4.1.Анонимни телефонни обаждания – в дирекция; в счетоводство; в лекарски 

кабинет 

При получаване на сигнал по телефона – запазете спокойствие, не влизайте в 

пререкание, не го обиждайте, не го заплашвайте, не му говорете от позиция на 

силата. Приемете заплахата и уведомете за това МВР на телефон 112. 

4.2.Написани на ръка текстове със закани и терористични послания; 



След като сте се запознали с текста на посланието не изхвърляйте плика или 

текста, съхранете ги в автентичния им вид, не ги предоставяйте на други лица 

освен на служителите на МВР и ограничете до минимум лицата, които ги докосват 

4.3.Задействане на взривно устройство; 

4.4.Нерегламентирано проникване в електронната поща и в сайта на училището; 

4.5.Използване на огнестрелно или хладно оръжие с цел убийство или нараняване 

на деца, учители и служители в училището; 

4.6.Вземане на заложници в сградата на училището; 

4.7.Шантаж - Един от най-често използваните методи от терористите, поради 

големите възможности, които предоставят средствата за масова информация. 

Може да се осъществи чрез телефонни заплахи, разпространяване на слухове, 

листовки, ултиматуми. 

 

5. НИВА НА ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА 

Въз основа на подадената информация от Националния контратерористичен 

център нивата на заплаха са следните: 

 Трето ниво – Ниво на предпазливост ( ниско ниво ) 

 Второ ниво – Повишено ниво ( високо ниво ) 

 Първо ниво – Критично ниво ( много високо ниво ) 

 

6. СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ 

При обявяване на конкретно ниво на заплаха директорът или член на 

координационния щаб информират Кмета на Община Горна Оряховица. Степените на 

готовност за реагиране при терористична заплаха са:  

- Постоянна готовност „ Зелена степен “  

- Предупреждение „ Жълта степен “ 

- Повишена готовност „ Оранжева степен “ 

- Реагиране „ Червена степен “ 

 

„ЗЕЛЕНА СТЕПЕН“ 

Директора организира и утвърждава план за противодействие на тероризма. 

Организира и координира провеждане на превантивни мерки за недопускане или 

намаляване на последиците от терористичен акт на територията на ОУ „ Св. св. Кирил и 

Методий “ 

 

„ЖЪЛТА СТЕПЕН“ 

 Поддържане в актуално състояние плана за противодействие на тероризма. 

Провеждане на мероприятия за засилване охраната и бдителността на служителите. 

Прави заседание на щаба за изпълнение на плана, за оценка на ситуацията и приемане на 

допълнителни мерки за сигурност. Проверява комуникационната система за 

оповестяване и обмен на информация. 

 

„ОРАНЖЕВА СТЕПЕН“  

Въвеждат се повишени мерки за наблюдение и контрол на територията на 

училището. При необходимост се извършва евакуация на хора и материални средства. 

Усилва се дежурството и при необходимост се преминава в постоянен режим на работа. 



 

„ЧЕРВЕНА СТЕПЕН“  

Директора и координационния щаб изпълняват разпорежданията на Кмета на 

Община Горна Оряховица и структурите на МВР 

7. РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 

Общото ръководство на силите и средствата за противодействие на тероризма в 

Република България се осъществява от Министерския съвет и Съвета за сигурност. 

Кмета на Община Горна Оряховица осъществява управление на силите и средствата, чрез 

Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия. 

 Директора на ОУ „ Св. св. Кирил и Методий “ осъществява управление на сили и 

средства при кризи, ако няма назначен от Кмета на Община Горна Оряховица оторизиран 

екип.  

 Директорът свиква координационния щаб на училището и информира за кризата 

Кмета на общината и оторизираните органи за противодействие на тероризма в 

Република България. 

 

8. ОПОВЕСТЯВАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ПО-ВИСОКИ 

СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ. 

 

8.1. При заплаха от терористичен акт:  

При получаване на заплаха за извършване на терористичен акт на територията на 

ОУ „ Св. св. Кирил и Методий “ директора или член на координационния щаб незабавно 

съобщават на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 и Кмета на Община 

Горна Оряховица. Свиква се координационния щаб на училището и очаква разпореждане 

за изпълнение на мерки предвидени за съответната степен на готовност. 

8.2. При осъществен терористичен акт: 

Информация за извършен терористичен акт на територията на училището се 

съобщава на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 и Кмета на Община 

Горна Оряховица и структурите на МВР.  

 

9. ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА 

9.1 Обучение:  

Ежегодно планиране и провеждане на обучение и подготовка за действие при 

терористичен акт (по различни възможни сценарии). Залагане в Плана за 

квалификационната дейност обучение на тема „ Тероризъм “. Провеждане на дейности 

по възможен сценарий за терористичен акт съвместно с РУ Горна Оряховица и РСПБЗН 

Горна Оряховица. 

9.2. Въвеждане в действие на плана: 

 Плана за противодействие на тероризма в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий “ гр. 

Горна Оряховица се въвежда в действие със заповед на директора. При необходимост и 

по инициатива на координационния щаб плана се преразглежда и актуализира. С 

актуализациите в плана се уведомява колектива на ОУ „ Св. св. Кирил и Методий “ на 

общо събрание. 

Плана е утвърден със заповед № РД07- 644/27.08.2019г и е представен на 

колектива на педагогически съвет на 02.09.2019г срещу подпис. 

 

 


