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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ  

   Настоящият план за сигурност е разработен в изпълнение на Решение № 

669/02.11.2017 г. на Министерски съвет за приемане на Национален план за 

противодействие на тероризма, както и в съответствие с изискванията на Наредба № 8121з-

1225 от 27.09.2017 г. за овладяване на кризисна ситуация, предизвикана от терористична 

заплаха или извършен терористичен акт срещу личност, обект или дейност, а така също и 

при прилагане на мерки за преодоляване на последствията за учениците, педагогическия и 

непедагогическия персонал и временно пребиваващи външни лица на територията на 

училището. Този План се разработва и във връзка с писмо № АД-01-988 / 14.03.2022 година 

на РУО Пловдив във връзка с опазването на живота и здравето на населението при военни 

действия. 

 

2. ЦЕЛИ НА ПЛАНА : 

1. Изпълнение на нормативно определените мерки за противодействие на тероризма, 

постигане на високо ниво на сигурност и защита на училището. 
2. Превенция чрез установяване и отстраняване на причините и условията, 
способстващи извършването на терористичен акт. 
3. Систематичен отговор на извънредна ситуация чрез използване на предварително 

дефинирани, планирани, координирани и осигурени оперативни процедури. 

 

3. ЗАДАЧИ НА ПЛАНА : 

1. Изграждане и подготовка на ефективна система за управление при терористичен акт 

или бедствие. 

2. Осигуряване на бързина в реакцията, оценката на ситуацията и решенията за действие. 

3. Установяване на услевия и механизми за вътрешно и ваншно взаимодействие. 

4. Минимизиране на паниката и стреса при избухване и развитие на евентуална криза. 

 

3. ОБХВАТ НА ПЛАНА : 

1. Възможни сцинарии при заплаха на сигурността в училището. 

2. Анализ на риска за училището. 

3. Зона на сигурност. 

4. Персонал за физическа защита. 

5. Комуникационни средства за оповестяване, управление и взаимодействие. 

6. Пропускателен режим и контрол на външни изпълнители/доставчици. 

7. Инструктажи, обучение и тренировки. 

8. Органи за управление на училището при извънредна обстановка. 

9. Бедствено положение се обявява: 

 Със заповед на кмета на общината, когато то обхваща цялата или част от територията 

на общината, 

 Със заповед на областния управител, когато то обхваща цялата или част от територията 

на областта, 

 С решение на Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните 

работи, когато то обхваща територията на повече от една област или територията на цялата 

страна. 

10. При възникване на бедствие на територията на обекта в следствие на терористична 

дейност, се изпълняват задачите, предвидени в плановете за защита при бедствия. 

11. Оповестяването на територията на всяка община се осъществява чрез Системата за 

ранно предупреждение, която е под управлението на МВР, ГДПБЗН. В такава ситуация 

училището изпълнява указанията на органите на МВР, други компетентни държавни 

органи, областен управител, кмет на общината и се въвеждат мерките, предвидени в 

посочените по-горе планове. 
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ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА 

1. Местоположение: 

Обектът е разположен почти в централната част на град Първомай и граничи: 

На изток - улица «Гимназиална», срещу училището има църква, частни имоти и поляна.                            

На запад – улица «Васил Априлов», отсреща са жилищни четириетажни кооперации                                    

На север – улица «Христо Смирненски», отсреща са разположени частни имоти                                   

На юг – улица «Братя Миладинови», от другата страна на улицата е ж.п. линията          

2. Подходи към обекта: 

   Достъп до училището има по пътя покрай жп линията и по ул. „Гимназиална” откъм 

църквата. 

Видимостта на обекта към улиците «Гимназиална» и «Братя Миладинови» е много добра и 

добра към останалите.  

    Обектът  е публична общинска собственост на община Първомай, гр. Първомай, ул. 

«Братя Миладинови - юг» №50, с адрес на управление: гр. Първомай, ул. «Гимназиална» № 

1, телефони за връзка 0887317949 

3. Описание на обекта: 

3.1. Основна дейност – обучение на деца от 1 подготвителна група и ученици от I до VII 

клас. 

Работно време: максималноот 07:00 часа до 18:00 часа в работни дни. В зависимост от това 

дали работните дни са учебни или неучебни, работното време може да бъде по-кратко през 

деня в различните дни. 

3.2. Сграден фонд и комуникация: 

- обща площ (кв.м). – 10 300 кв. м. 

- застроена площ (кв.м). – 2 860 кв. м. 

- незастроена площ (кв.м) - 7 440 кв. м. 

- брой на сградите (секции) - две 

- етажност на всяка от тях - два  етажа 

- степен на пожароопасност - средна 

- тип строителство -  2 МсбС (двуетажна масивна стоманобетонова сграда) 

- подземни етажи (брой, х-ка) - 0 

- полуподземни етажи центр. сгр. - складови помещения, 1 450 кв. м 

- първи етаж  на централната сграда – учебен корпус, масивна конструкция 

- втори етаж  на централната сграда – учебен  и административен корпус, масивна 

конструкция 

- полуподземни етажи центр. сгр. - складови помещения и столова, 900 кв. м 

- първи етаж  на  сграда нач. етап – учебен корпус, масивна конструкция  

- втори етаж  – на  сграда нач. етап – учебен корпус, масивна конструкция 

- подпокривно пространство  

- тоалетна – масивна сграда 

- полуподземни етажи - 40 кв. м. едноетажна МС 

Наличност на: 

- скривалище - няма 

- скривалището се ползва от - не 

- ПРУ  - не 

- ПРУ се ползва от - не 

- басейн - няма. 

- басейнът работи - не 

- съоръжения с повишена опасност – за двете сгради има по едно котелно помещение, като в 

сградата към ж.п. линията котелното е отделно от самата сграда. 

3.3. Училището е разположено в близост до: 

- ж.п гара - да 

- главен път с интензивно движение - да 

- язовир - заливна зона - не 

- други хидротехнически съоръжения - не  
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- хвостохранилище - не 

- Предприятия с рискови производства (взривоопасни, пожароопасни, произвеждащи или 

работещи с ПОВ, йонизиращи лъчения и др.) - няма  

- Други опасности - няма  

   Районът на град Първомай се намира в зона с подчертана сеизмична активност. 

ЕВЕНТУАЛНО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ОПАСНОСТ ОТ СТИХИЙНО 

БЕДСТВИЕ В РАЙОНА. 

   Друга опасност от бедствено положение е близостта  до жп линията, която отстои на 40 

(четиридесет) метра от оградата на училището.  

   В района няма големи промишлени предприятия, в които е възможно възникването на 

производствени аварии. 

   Опасността от наводнения в района е минимална, защото градската част, където се намира 

училището, е значително  по-висока от коритата на реките Марица и Мечка. 

3.4. Училището има общо личен състав: 168 

От тях:  

Деца 16, ученици 124, учители 21, друг персонал 7.  

ЦЕЛОДНЕВНО (не е на двусменен режим на работа): 0 

ЦЕЛОДНЕВНО (на целодневен режим на работа без смени): всички 

Общ брой на:  

Деца 16, ученици 124, учители 21, друг персонал 7.  

Общ брой през нощта: 0 

Общ брой през почивните дни: 0 

  

ІII. ОБЩА ПРОГНОЗА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИ В СЛЕДСТВИЕ НА 

ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ 

 

1. Възможни сценарии при заплаха на сигурността в училището. 
    Тероризмът е съзнателно създадено обществено явление, което си служи със заплаха 

посредством насилие или заплаха за насилие, за да постигне политическа промяна и /или 

значително негативно въздействие върху важни за държавата и обществото материални 

ценности. 

    Тероризъм има винаги когато: 

- В мотивите за извършване на престъпно деяние има политически мотиви; 

- Извършителите са склонни към насилие или със същата важност към заплаха за насилие; 

- Дейността е замислена да намери далечни психологични отражения, надхвърлящи 

непосредствената цел или непосредствените жертви; 

- Дейността се извършва от един човек или 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. 

    Потенциални терористични заплахи: 

- задействане на взривно устройство; 

- задействане на взривно вещество или вещество с потенциал за масово 

поразяване, поставено в колетни и пощенски пратки; 

- използване на огнестрелно или хладно оръжие с цел убийство и/или нараняване на голям 

брой хора; 

- врязване на превозно средство в група цивилни граждани; 

- вземане на заложници; 

   Като уязвими места могат да бъдат определени: вход/изходите на обекта; стаите на първия 

етаж; помещението, използвани парокотелно и съхранение на горивато и т.н. 

2. Анализ на риска за училището. 
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    Стените и рода на сградата са изградени от каменна, тухлена зидария и  стоманобетон и е от 

втора степен на пожароустойчивост. Отоплението е на парни котли. Електрооборудване- 

нормална пожарна опасност в сградата на начален етап, а в сградата на старата гимназия е 

стара инсталация. 

    В помещенията на сградите има бюра, столове, шкафове, гардероби, компютърни 

конфигурации, канцеларски материали, инвентар и др. и е лесно достъпно. 

Според степента на съществуващия риск се определя, като лесно уязвим  обект от извършване 

на посегателство, със средна степен на риск. 

 

3. Зона на сигурност. 
    В обекта са определени следните зони за сигурност: 

-  работна зона - обхваща вход/изход на сградата, където се осъществява контрол на 

влизащите и излизащи лица, както и класните стаи, кабинети, физкултурен салон и др. 

-  външен район - обхваща вход/изход на външния двор, спортни площадки, места за игра. 

4. Персонал за физическа защита. 

- В извън работно време, в празнични и почивни дни всички врати са затворени и 

заключени. 

- По пътищата за евакуация и над изхода са поставени евакуационни осветителни тела. 

Изходът за евакуация е вход/изходът на сградата. 

- В извънработно време сградите се охраняват от СОТ - система. 

- Няма изградена система за видеонаблюдение. 

- Регламентиран е начинът за обявяване на заплаха. 

- Обектът се осигурява с физическа охрана – от пазач-портиерите - в работни дни във 

времето от 06:30 ч. до до 17:30 ч. на 1 смяна. 

- Същите изпълняват служебните си задължения във входното фоайе на първия етаж и 

осъществяват контрол на влизащите и излизащи лица от сградата. Учениците се допускат в 

сградата след 07.00 часа със започване дежурството на непедагогическия персонал и на 

педагогическите специалисти. 

- Осъществява се надеждна охрана и пропускателен режим за регламентиран допуск и 

контрол на пребиваването на лица, превозни средства, товари и багажи.  

 

5. Комуникационни средства за оповестяване, управление и 

взаимодействие. 
   Като комуникационни средства се използват мобилни телефони. 

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

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

Уведомява се ръководството на учебното заведение  и Националният контратерористичен 

център НКТЦ към ДАНС. 

При получаване на сигнал: 

- заплахата от полученото анонимно телефонно обаждане се приема като реална. 

- своевременно се уведомяват служителя за връзка по сигурността и ръководителя на 

учебното заведение за сигнала. 

При осъществен терористичен акт: 

- директорът ръководи мероприятията по защита на хората/децата на територията на 

обекта. 

- директорът организира, координира временното извеждане и предоставяне на неотложна 

помощ на пострадалите лица. 

- организира се своевременно събиране на информация за жертви и 

материални щети. 

- оказва се съдействие за информиране на хората/децата за 

предприетите ограничителни мерки и мерки за поведение и действие в зависимост от 
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обстановката. 

 

6. Пропускателен режим и контрол на външни изпълнители/доставчици. 
   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 и извършване на 

внимателна проверка на същите. 

   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. 

   В случите на извършване на строителни дейности в обекта от външни изпълнители се 

издава писмена заповед, в която се посочват пълните установъчни данни на фирмата и 

лицата, които ще работят на обекта /отговорник, три имена, ЕГН и телефон за връзка/ и 

времето, през което ще се извършват ремонтните дейности. Пропускането в обекта се 

осъществява от лицата осъществяващи физическата охрана, съгласно издадената заповед и 

само след проверка на документите за самоличност и съдържанието на внасяните материали. 

 

7. Инструктажи, обучение и тренировки. 
Извършват се начален, периодичен и извънреден инструктаж. Инструктажите се регистрат 

по общия ред за инструктаж.  

    За проведена тренировка се съставя протокол: 

ПРОТОКОЛ 

за проведени симулативни тренировки и учения, съгласно изискванията на Закона за 

противодействие на тероризма и Наредба № 8121з-1225/27.05.2017 г. за видовете обекти по 

чл. 23, ал. 1 от ЗПТ,  чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за 

противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за 

упражняване на контрол от служителите на ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” работещи в 

сградата, находяща се на адрес: гр. Първомай, ул.”Гимназиална” №1. 

Протоколът от проведената симулативна тренировка /учение/ се изготвя след завършване на 

занятието и следва да съдържа конкретни атрибути: 

1 . Дата и време на провеждане /ден и час/ 

2. Кратко описание на симулативната тренировка /учение/ 

3. Начин на обявяване на учебната ситуация 

4. Място на възникване на учебната ситуация 

5. Начин на оповестяване на конкретната учебната ситуация 

6. Сборна точка /при необходимост/ 

7. Продължителност на реагирането /от обявяването до излизане и на последния човек от 

сградата, ако има евакуация/ 

8. Констатации на възникнали проблеми 

9. Необходимост от предприемане на допълнителни административни, организационни и 

технически превантивни мерки за отстраняване на проблемите 

10. Дата на съставяне, изготвил, име и фамилия на служителя за връзка по сигурността, 

подпис, печат, per. номер на документа 

12. Участвали в тренировката - имена, длъжности и подписи 

Забележка: 

   Преди провеждане на симулативна тренировка /учение/ по преценка на ръководителя на 

обекта могат да бъдат поканени представители на съответното РУП и/или ДАНС. 
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8. Органи за управление на училището при извънредна обстановка. 
   За служител за връзка по сигурността на сградата на директорът на училището определя 

лице от персонала, за което издава заповед. 

   Служителят за връзка по сигурността е длъжен да се запознае с реда за оповестяване, 

информиране и реагиране съгласно от настоящия план и при установяване на опасности и 

рискове за обекта уведомява незабавно на ЕЕНСП 112 и РУ на МВР. 

   Служителят за връзка по сигурността задължително провежда първоначален и периодичен 

/не по-малко от веднъж годишно/ инструктаж и обучение на служителите в обекта, като при 

инструктажа стриктно се изпълнява чл. 7 от Наредба №8121з-1225 от 25.09.2017 г.: 

- запознава с основните правила за действие при засичане на лица със съмнително поведение, 

които безцелно пребивават в обектите, извършват огледи за камери, излъчват видима 

нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение. 

-инструктира за действие при установяването на изоставен багаж - чанти, куфари, пакети и др. 

-инструктира за недопускане на събирането на голям брой посетители в малките помещения. 

-инструктира за повишено внимание при получаване на пратки, пораждащи съмнение за 

наличие на забравени вещества или предмети, или на пратки с неизвестни податели. 

-запознава с начините за оповестяване, информиране и реагиране при извършен терористичен 

акт. 

-провежда симулативни тренировки и учения за противодействие на тероризма не по малко 

от веднъж на шест месеца, което се отразява в протокол. 

     При отправена заплахи или извършване на терористичен акт незабавно информира: 

-Дежурния на съответното РУП; 

-Дежурния в НКТЦ на ДАНС; 

-Директора на учебното заведение; 

 

   Директорът на училището информира писмено началника на РУ на МВР за лицето, което 

е определено за връзка по сигурността на училището съгласно чл.4, ал.1 от Наредба №8121з-

1225 от 27.09.2017 г. 

 
ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ И ТОЧКИ ЗА КОНТАКТ С ИНСТИТУЦИИТЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ 

КЪМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ТЕРОРИЗМА 

 Стационарен телефон/факс Мобилен 

телефон 

E-mail 

1 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

2 НАЦИОНАЛЕН КОНТРАТЕРОРИСТИЧЕН ЦЕНТЪР /ДАНС/ 

 

 

3 

02/ 814 70 70  signals.nctc@dans.bg 

НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПВЗН“ 

02/982 11 60; 02/982 11 61  fscp-noc@mvr.bg 

4 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 

 

 

 

mailto:signals.nctc@dans.bg
mailto:fscp-noc@mvr.bg
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IV. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЕКИТЕ ПРИ ЗАПЛАХА 

ОТ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ 

1. Действие при установяване на изоставен багаж - чанти, куфари, пакети и др. 

или при получаване на пратка, пораждаща съмнение за наличие на забранени вещества или 

предмети /пратка, притежаваща неспецифичен мирис, издаваща нехарактерен шум, светлини 

или съдържаща непознати вещества/. 

1 .Служителят открил пакет или предмет с неизвестно съдържание, пораждащо съмнение, че е 

заложено самоделно взривно устройство в обекта незабавно подава сигнал на тел.112 и 

информира служителя за връзка по сигурността и охраната. 

2. Служителят за връзка по сигурността, незабавно информира директора на училището и 

кмета на населеното място. 

3. Охранителят отцепва района на местопроизшествието на безопасно разстояние и с лента 

за обезопасяване огражда заложеното взривно устройство /приема се за безопасно разстояние 

не по малко от 50 м в радиус/ 

4. Не се допускат каквито и да е било действия върху заложеното взривно устройство. 

5. Не се допуска изземване, разпиляване или унищожаване на заложеното взривно 

устройство, предмети и вещи, намиращи се около него. 

6. Не се допускат опити за обезвреждане на заложено взривно устройство и оглед до 

пристигането на специализираните служби от МВР. 

7. Служителят за връзка по сигурността без паника евакуира децата, учениците, 

служителите и външните лица, намиращи се в обекта по проверени и безопасни пътища. 

8. Охранителят установява всички лица /служители, външни посетители/, които са били в 

общинския обект. 

9. След пристигане на специализираните служби на МВР служителят за връзка по 

сигурността и дежурният охранител окозват съдействие за провеждане на необходимите 

оперативно - издирвателни мероприятия. 

10. След приключване дейността на специализираните служби на МВР, същите изготвят и 

предоставят протокол за извършена проверка на сградата и указания за допълнителни мерки за 

сигурност. Съгласно тези указания ръководителят на обекта може да издаде заповед за 24 

часово напускане на сградата или за възстановяване на нормалния ритъм на работа. 

2. При съмнения или получаване на данни, че лице носи със себе си  

взривно устройство в куфар, чанта, пакет, плик и т.н. и има намерение да прави или 

е отправил заплахи за взривяване към хора и обекти,действията са следните: 

- Не се осъществява /в никакъв случай/ пряк контакт с лицето /опит за задържане или 

отнемане на взривното устройство/. 

- Събира се визуална информация за лицето и неговото обкръжение. 

- Подава се информация на тел.112 или на специализираните служби на МВР, изчакват се и 

се действа по техни указания. 

3. Действия при анонимен сигнал за поставено взривно   устройство /бомба/ 

в общински обект. 

3.1. При злоумишлено анонимно телефонно обаждане за наличие на  взривно устройство 

/бомба/ в сградата, приемащият информацията запазва спокойствие, без да прекъсва 

обаждането и задължително активира записващо устройство /ако има налично такова/. След 

приключване на разговора, телефонът се оставя отворен и незабавно се подава информацията 

на тел.112. 

3.2. Служителят, приел съобщението за поставено взривно устройство в помещение на обекта 

прави всичко възможно за удължаването на времетраенето на разговора, задава колкото се 

може повече въпроси, за да може в последствие да се установи сериозността на заплахата, 

евентуалното място и телефона от който е направено обаждането. Могат да се задават 

въпроси като: С кого говоря? Как да разбера, че не се шегувате? Защо избрахте точно мен? И 

т.н. 

3.3. Служителят задължително записва точното време, дата, когато е      прието обаждането. При 

липса на записващо устройство служителят записва и какво точно е произнесено, какви 
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заплахи са отправени и какви инструкции са дадени от извършителя. Служителят приел 

съобщението трябва да запомни дали лицето говори с акцент, местен диалект и има ли 

затруднения в говора. 

3.4. След приключване на разговора и подаване на информацията на тел.112, служителят 

приел съобщението незабавно уведомява служителят за връзка по сигурността и охраната на 

обекта. Служителят за връзка по сигурността уведомява ръководителя на обекта 

специализираните органи на МВР. Ръководителят на обекта уведомява кмета на района. 

3.5. След пристигане, служителите от МВР извършват проверка на помещенията за наличие 

на взривно устройство в присъствието на служителя за връзка по сигурността. След 

приключване на проверката органите на МВР изготвят констативен протокол в два 

екземпляра по образец, който се подписва от ръководителя на полицейския екип и служителя 

за връзка по сигурността. 

3.6. В зависимост от ситуацията ръководителят на обекта може да издаде заповед за 24 часово 

напускане на сградата или за възстановяване на нормалния ритъм на работа. 

4. Действия при въоръжено нападение на общински обект и задържане на 

хора за заложници. 
4.1. Незабавно по възможност се подава информацията на тел.112 и се уведомяват органите 

на МВР, информират се служителят за връзка по сигурността, ръководителят на обекта, 

кмета на района или кмета на общината. 

4.2. Целесъобразно е да се направи самооценка, като всеки погледне на себе си като на 

възможна цел на терористите. Да се оценят от същия ъгъл и другите заложници. Често е 

важно не кой сте, а кого представлявате. Ако похитителите решат да демонстрират твърдост 

те могат да елиминират някой заложник, като обикновено избират жертви измежду най-

важните личности. 

4.3. Не се влиза в преговори или в някакви разговори с извършителите по собствена 

инициатива и не се използват действия, които могат да провокират нападателите да 

използват оръжие. 

4.4. Ако сте взети за заложници от терористи приемете тактиката на пасивното 

съпротивление: 

- Изпълняват се указанията на терористите /самостоятелно се определя,  кой от терористите е 

лидер и кой е най-опасен/. 

- Не се оказва съпротива, ако поискат вашите вещи, дава им се каквото поискат. 

- Да не се забравя - терористите не трябва да се гледат в очите. 

- Не се правят резки движения и не се повишава тон. 

- Не се реагира на провокации. 

- При стрелба, се ляга на пода и по възможност да се прикрива зад предмети /седалки, бюра, 

сандъци и др./, не се тича. 

4.5. При наличие на близък контакт с похитителите, трябва да се говори само за себе си и 

семейството си. Постарайте се да създадете у тях представа за себе си, като за обикновен 

човек. Тогава е по-вероятно и терористите да се отнесат по-добре с вас. 

4.6. Не трябва да се обсъжда и разгласява каквато и да било информация,   която служителите 

притежават. 

4.7. В никакъв случай не се говори за политика. Ако може да се симулира болестно състояние 

и относително дълга да се имитират негови пристъпи, има шанс заложниците да бъдат 

освободени в хода на преговорите, още преди инцидента да приключи. Заложниците следва 

да ангажират мозъка си с някакви ми словни занимания, за да не са спохождани от лоши 

мисли. 

4.8. Да не се изпада в паника и да не се предприемат импулсивни постъпки. 

4.9. Да не се демонстрира служебно и материално благополучие. Ако похитителите открият, 

че някой от заложниците е от /силните и богатите на деня/, могат да приложат към него 

особено остри методи на терор, унижение и шантаж. 

4.10. Да не се привлича вниманието, поради това, че похитителите непрекъснато търсят 

онези, които са готови да окажат съпротива и обикновено ги елиминират. 

4.11. Да се следят действията на терористите внимателно, но не натрапчиво. 
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4.12. При разпит, от страна на терористите, да се заеме проста, логична позиция и 

заложниците да се придържат към нея. Заложниците трябва да са учтиви и да сдържат 

темперамента си. Да отговарят кратко, да говорят свободно на незначителни теми, но да 

бъдат предпазливи, когато разговорът се обърне към по-важни неща. 

4.13. Ако някой от заложниците е принуден да представи терористичните искания в писмен 

вид или на запис, трябва да се прави само това, което е наредено от терористите. 

4.14. Да се използва всяка реална и разумна възможност за бягство. По този начин може да 

се окаже неоценима помощ на силите за борба с тероризма, като се разкаже за видяното. 

4.15. В случай на опит за спасяване от страна на силите на МВР: 

- Заложниците трябва да легнат на пода, не трябва да се движат,освен по изричната 

инструкция на спасителните сили. При никакви обстоятелства заложниците не трябва да се 

опитват да помагат на спасителните сили. Трябва да останат на място без оръжие или нещо, 

което може да бъде възприето като оръжие. 

- Заложниците трябва да са тихи и да не привличат вниманието на похитителите. 

- Заложниците трябва да очакват инструкции. 

- Спасителните сили първоначално ще се отнесат към заложниците, като към терористите, 

докато със сигурност не определят всеки един от заложниците, като приятел или враг. Това 

се прави за безопасността на всички. Заложниците следва да оказват съдействие, дори и ако 

първоначално са им поставени белезници или са вързани.  

- Най-важното при всяка една подобна ситуация е да не се изпада в паника, заложниците 

трябва да се опитат да поемат контрол над собствениците си емоции, което ще помогне да се 

овладее ситуацията, и най-важното да спасят живота си и този на близките. 

4.16. При използване на оръжие. 

- Още при първият изстрел основната задача на заложниците е да залегнат или да се снишат, 

колкото може по-ниско на пода. Мястото до прозорец е най-добро. 

- В началото на активната фаза на операцията на специализираните части, по мегафон ще 

прозвучи командата „Залегни“. В първите секунди на съпротивата терористите обикновено 

остават на крака и стават мишена на специалните части за борба с тероризма. 

- Заложниците трябва да запазят заетото положение до крайното спиране на стрелбата. В този 

момент специалните части, извършващи операцията, са крайно възбудени. 

- Водени от инстинктите, отработени в тренировки, те могат да открият огън по всеки, който 

мръдне или извика. 

- Най-често освобождаването на заложници започва с хвърлянето на шумови гранати. От тях 

не само терористите, но и похитените временно изпадат в шок. 

- След прекратяване на стрелбата по команда на ръководителя на операцията трябва бързо и 

без паника да се напусне помещението през посочения изход. Да се реагира само на дадените 

указания и команди. 

ВАЖНО!!! 

1 .Всички служители / .......................................................................... / изпълняват стриктно 

указанията на специализираните части. 

2.При необходимост от евакуация служителите, учениците и посетителите на обекта се 

събират на училищния двор, след което се извършва проверка по списък,за да се установи 

дали няма останали или пострадали. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА 

№ Дейност Срок Изпълнител 

1. Уведомяване на учениците и служителите на 

училището за заплаха или извършен терористичен 

акт. 

До 10 минути 

от началото 

Директор/ 

дежурен учител 

2. Обаждане на тел.112, оповестяване на 

структурните 

звена на МВР на територията на

 областта, оповестяване на силите за 

реагиране; 

До 10 минути 

от началото 

Директор/ 

дежурен учител 
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3. Уведомяване на директора на училището До 10 минути 

от началото 

Помощен 

персонал, 

дежурен учител 

4. Изключване на ел. захранването на училището До 20 минути 

от началото 

Помощен 

персонал 

5. Предприемане на мерки за защита При 

необходимост 

Директор 

Класни р-тели 

6. Евакуиране на учениците и служителите – 

съгласно 

плана за евакуация 

До 10 минути 

от началото 

Директор 

Педагогически 

персонал 

7. Оказване на първа помощ на пострадалите При 

въвеждане 

Мед.лице 

8. Евакуация на ценности на училището До 10 мин. от 

началото 

ЗАСД 

9. Изпълнение разпорежданията на структурните 

звена на МВР 

До 60 мин. от 

началото 

Директор 

10. Организиране на взаимодействието с МВР и 
други органи на изпълнителната власт 

До 60 мин. от 
началото 

Началник на 
щаба 

11. Осигуряване на реда и маршрутите за евакуация 
на пострадали 

През периода Ръководител на 
щаба 
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СПИСЪК  
 На служителите  работещи  в  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", запознати с  

Плана за защита от тероризъм 

 

№ Име, презиме и фамилия длъжност       дата 
телефонен 

номер 
подпис 

1 Елена Костадинова Добрева директор  0887317949  

2 Николай Георгиев Николов Зам-директор  0883300357  

3 Анна Стоянова Василева учител  0887545580  

4 Велислав Славчов Каракиев Учител   0888897577  

5 Виолета Петрова Иванова Ст. учител  0876600898  

6 Галя Тодорова Димитрова учител  0889637998  

7 Елена Велкова Велкова Ст. учител  0893583573  

8 Елеонора Стоянова Видева Учител  0887815411  

9 Златка Христова Чобанова Учител  0888705043  

10 Иванка Господинова Найденова Психолог   0988358844  

11 Иванка Атанасова Димитрова Ст. учител п.г.  0885953450  

12 Иванка Илиева Йорданова Ст. учител  0897300766  

13 Ивелина Весел. Видева учител  0887823712  

14 Ивелина Стоянова Чомакова учител п.г.  0883444942  

15 Мария Ненова Налбантова логопед/рес.у-л  0876747966  

16 Мария Росенова Топалска Ст. учител  0882076578  

17 Наталия Алекс. Димчева учител  0885054288  

18 Петър Русев Петров Ст. учител  0894699196  

19 Росица Костадинова Манахилова Ст. учител  0898447779  

20 Светла Георгиева Георгиева Ст. учител  0888122825  

21 Черешка Илиева Ушева  Ст. учител  0878264238  

22 Атанас Ташев Добрев Пазач-портиер  0897728806  

23 Асен Митков Асенов Обр.медиатор  0895141592  

24 Гергана Георгиева Кавалова Гл.счетовод.  0888387889  

25 Гергана Ванчева Данаилова Честач-хигиен  0892787225  

26 Делчо Вълчев Джангозов Пазач-портиер  0884888871  

27 Марияна Вакрилова Василева фелдшер  0897958686  

28 Невена Антонова Огнянова Чистач-хигиен  0896398048  

29 Пенка Калинова Бойчева Технически с.  0898250047  

30 Петър Димов Чолаков Шофьор  0878507556  

31 Тенчо Маринов Георгиев Огняр   0877520338  

32      

33      

34      

35      
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ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ 

 

 

 

ЕЕНСП- 112  ( Единен европейски номер за спешни повиквания) 

  

ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР ПРИ  РДПБЗН ПЛОВДИВ – 032 /932200; 032/932201 

 

ДЕЖУРЕН  РУ  МВР ПЪРВОМАЙ – 0336 6-22-11 

ДЕЖУРЕН РУП  МВР ПЛОВДИВ – тел: 032 627 169 

 

ГЗ дежурен Община-0336-6-22-33; 0336-6-22-10; 0887248884 

 

КООС ст. специалист 0879265048 

 

 

ЦСМП- ПЛОВДИВ –   централа – 032 64 33 66 

 

БЧК–   тел: 63 25 66  

 

УНИВЕРСАЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ГРАЖДАНИ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ тел:032 656700 

 

ДЕЖУРЕН ОбщСС  В ОБЩИНА ПЛОВДИВ  тел: 032 63 25 11; 032 63 27 87 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

СХЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ  

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий» 

Служител /дежурен охрана/- първият 

получил информация за бедствието  

 

Персонал  

Оповестява се по 

телефона 

Ръководил на 

Аварийната група 

П. Петров 

0894699196 

 

Членове на Обектовия щаб: 

1.Тенчо М. Георгиев 

0877520338 

 

  

Зам. председател 

Н. Николов 

0897083759 

 

Секретар 

П. Бойчева 

0898250047 

Председател на  

Обектовия щаб 

Е. Добрева 

0887317949 

ЕЕНСП 112 

ОЦ при РД ПБЗН – 

Пловдив 032/ 932200 

 

 

ОД по ОбСС-

Първомай 

0336-6-22-33 

0336-6-22-10 

 

Членове на групата: 

1. Марияна Василева 

0897958686 

2. Златка Чобанова 

0888705043 

. 
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