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(Планът е разработен съгласно изискванията на  Наредба № 8121з-1225/27.09.2017 за видовете обекти по чл23, ал.1 

от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за 

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

Националния план за противодействие на тероризма, приет с ПМС № 669/02.11.2017) 

  



 І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

         Настоящият план регламентира  ситуациите, стратегиите, отговорностите, съвместните 

процедури, тактики и правила за действие на педагогическите специалисти  и служители в СУ 

«Отец Паисий», гр. Смолян  за предотвратяване или овладяване на кризисна ситуация, 

предизвикана от терористична заплаха или извършен терористичен акт срещу личност, обект или 

дейност, а така и при прилагане на мерки за преодоляване на последствията за децата и 

учениците, педагогическия и непедагогическия персонал и временно пребиваващи външни лица 

на територията на училището.  

ІІ. ЦЕЛ НА ПЛАНА:  

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

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

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

ІІІ: ОБЩА ПРОГНОЗА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИ, ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ 

     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 

и/или човешки ресурси.  

1. Тероризъм има винаги, когато: 

 Целта са граждани на държавата, а терориститите ги атакуват с 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. 

 Последствията от дейността са с голямо 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. 

 Рискови фактори, определящи терористичната заплаха срещу СУ «Отец Паисий», са: 

1.Трайно установили се в областта значителен брой чужди граждани от държави,  които се 

определят като рискови; 

2. Непрекъснато увеличаване на трафика от транзитно преминаващи през областта чужди 

граждани и такива търсещи убежище в нея, което увеличава риска от проникване на 

терористични елементи; 



3. Близостта на училището до държавната граница (сухопътна – 35 км). 

4. Активизирането на дейността на религиозни организации и емисари сред 

мюсюлманските общности, насочено към консолидиране на тези общонсти около крайни 

форми на религиозна изява. 

5. Наличието в областта на симпатизанти на терористични организации и радикални 

формирования на религиозна основа; 

6. Активизирането на радикални организации и секти в региона, които се опитват да 

разширяват дейността си; 

7. Компактните общности с нисък социален статус и активизирането на публичните 

дискусии за ролята на религиите, като предпоставка за спечелването на отделни лица за 

каузата на радикализма;  

2. Вероятни терористични тактики, които могат да бъдат използвани от терористична 

група при извършване на терористичен акт:  

 Атентат срещу видни личности; 

 Отвличане на важни личности или транспортни средства(училищен автобус). Палеж на 

сградата на училището; 

 Взривяване на сградата; 

 Атака за превземане на сградата; 

 Вземане на заложници; 

 Използване на специални оръжия (химическо или биологическо) 

 Замърсяване на околната среда в или около училището; 

 Шантаж;  

3. Специфични особености на обстановката и заплахите за средата, в която може да 

възникне опасност от терористичен акт: 

 Емоционално въздействие, подбуждане на страх сред персонала и учениците и 

привличане вниманието на отделни граждани или групи от граждани към изповядваната 

от терористите кауза; 

 Човешки жертви и материални щети в училището; 

 Разрушения на сградата; 

 Предизвикване на енергиен недостиг, нарушаване водоснабдяването, нарушение в 

работата на училището; 

 Проникване в компютърните системи на училището с цел объркване на работата му и 

зарази;  



 

4. Използвани средства: Използването на терористичните средства за поразяване могат да се 

дефинират в две групи 

 Взривни устройства; 

 Средства за физическо и психологическо поразяване на много хора, причиняващи и 

екологични щети. 

5. Задължителни условия за изпълнение, които се спазват при въвеждането на плана в 

действие. 

 Да не се поставя в опасност живата и здравето на деца, взети за заложници от други 

граждани 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 училището и съоръженията в него; 

6. Оценката на риска и спецификата на реагирането на терористична дейност разделят 

необходимите действия в два типа: 

6.1. Действия при заплаха от извършване на терористични актове; 

6.2. Действия по овладяване на кризи, възникнали в следствие на терористична дейност и 

ликвидирането на последствия от терористични актове. 

 С цел недопускане на предпоставки за възникване на заплахи или терористични действия в СУ 

«Отец Паисий», гр. Смолян са взети следните мерки: 

 Поставено е видео наблюдение в сградата на училището; 

 Има дневна охрана; 

 Утвърдени са правила за пропускателен режим в сградата на училището;Заповер№РД 08-

50/18.09.2017г 

 Персоналът е преминал обучение с инструктаж за наблюдение на външни лица. 

Тренирани са действия на персонала при съмнение за  заплаха от тероризъм. 

ІV. ЗАДАЧИ НА ДИРЕКТОРА И УПЪЛНОМОЩЕНОТО ОТ НЕГО ЛИЦЕ ПРИ 

СЪМНЕНИЕ ЗА ТЕРОРИСТИЧНА АТАКА СРЕЩУ УЧИЛИЩЕТО.   

1. Упълномощено лице за координация при терористична заплаха е Теменужка Чакърова –  

ЗАС, назначена със заповед на директора № РД 08 - 333 от 22.01.2018 г. 

2. Директорът  или упълномощеното лице: 



 Придобива информация за терористична заплаха; 

 Провежда превантивни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност; 

 Уведомява незабавно компетентните органи; 

 Организира оповестяването за създадената обстановка; 

 Предприема мерки за защита на учениците, служителите и временно пребиваващите в 

обекта хора; 

 При необходимост евакуира сградата. 

При получаване на информация за инциденти, свързани със задействането на взривни 

устройства, оръжия, катастрофа с училищен автобус, аварии и др. в училището информирането 

на областния управител, община Смолян и РУО, град Смолян се извършва незабавно от 

директора или от упълномощеното лице. 

 

V. ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И ДЕЙСТВИЯ. 

1. Мерките, дейностите и отговорниците  за защита на учениците и служителите на СУ 

«Отец Паисий», гр. Смолян  са в приложение №1 към настоющия План; 

2. Медицинско осигуряване: 

Целта на медицинското осигуряване е да се сведат до минимум пострадалите сред учениците 

и служителите при овладяване на кризата до явяване на компетентните органи. В СУ «Отец 

Паисий», гр. Смолян тази функция се осъществява от  Радка Калниева – медицински специалист 

към здравен кабинет в училището. 

Основната задача на медицинското лице е оказване на първа медицинска помощ.  

3. Психологическо подпомагане. 

Психологическото подпомагане на учениците и служителите в първоначалния момент на 

възникване на кризата се  осъществява от психолога на училището – Венета Хаджиева, а в 

последствие от психолозите на МБАЛ «Братан Шукеров», град Смолян. 

 

VІ. ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ. 

1. При заплаха от терористична дейност 

При наличие на достоверна информация за заплаха от терористични действия се предприемат 

спешни превантивни действия по указания от висшестоящи органи и се въвеждат в действие 

допълнителни мерки за сигурност, разпоредени от тях. 



2.  При извършен терористичен акт. 

В случай на взимане на заложници и при остър недостиг на време взаимодействието се 

организира от областния управител. 

При получаване на сигнал за подготвяне на терористичен акт, извършване на терористичен 

акт с вземане на заложници и извършен вече терористичен акт, времето за оповестяване е 10 

минути след началото. 

      3. За служител за връзка по сигурността  определям Теменужка Чакърова , ЗАС, която 

информира писмено областна дирекция на МВР / ОДМВР/ Смолян. Служителят изпълнява 

задълженията си по чл.3, т.3 и 4 от Наредба № 8121з-1225/27.09.2017. 

4. Инструктажът по чл.7 от Наредба № 8121з-1225/27.09.2017 да се извърши от Тоска Капитанова  – 

главен учител в начален етап. 

 

 

 ИЗГОТВИЛ: 

Комисия в състав: 

Председател: Тоска Капитанова - главен учител; 

Секретар: Теменужка Чакърова – ЗАС; 

Член: Йорданка Бозукова  – старши учител по биология и ЗО, член  на щаба за защита от 

бедствия и аварии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

№ Дейност  Срок Изпълнител  

1. Уведомяване на учениците и служителите на СУ «Отец 

Паисий»за заплаха или извършен терористичен акт 

До 10 минути от 

началото 

Директор 

2. Уведомяване на ОУ ПБЗН – Смолян на тел.112, 

оповестяване на структурните звена на МВР на 

територията на областта, оповестяване на силите за 

реагиране 

До 20 минути от 

началото 

Директор 

3. Уведомяване на началника на РУО , град Смолян До 30 минути от 

началото 

Охранител, 

,помощен персонал, 

дежурен учител 

4. Изключване на ел.захранването на училището Незабавно Дежурен 

хигиенист 

5. Предприемане на мерки за защита (изолиране в 

класните стаи). 

При 

необходимост 

Класни р-ли 

6. Евакуиране на учениците и служителите – съгласно 

плана за евакуация. 

При 

необходимост 

Директор, 

началник на 

щаба за защита 

от бедствия и 

аварии. 

7. Оказване на първа помощ на пострадалите. Незабавно след 

установяването 

им 

Мед. лице 

8. Евакуация на ценности на училището. При 

необходимост 

след евакуиране 

на човешките 

ресурси 

Домакин, ЗАС 

9. Изпълнение разпорежданията на ОУ ПБЗН Незабавно след 

получаването на 

такива. 

Директор 

10. Организиране на взаимодействието с ОД на МВР и 

други органи на изпълнителната власт. 

До 120 мин. от 

началото 

Началник на 

щаба 



11. Осигуряване на евакуация на пострадали. През периода Началник на 

щаба 

                                                                              Приложение №2 

 

ИНСТРУКТАЖ 
ЗА ДЕЙСТВИЯ  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА  ПОДОЗРИТЕЛЕН ПАКЕТ, УСТРОЙСТВО ИЛИ 

ПРЕДМЕТ 

1. При получаване на информация за откриването на подозрителен пакет, устройство или 

предмет  с неясен произход или предназначение незабавно да се уведоми директора и служител 

ЗАС за  координация между  училището и службите на МВР , ГЗ , „Бърза помощ” и местната 

администрация. 

2. Непосредствено след това се обадете на тел. 112.  

Позвъняването на тел. 112 да става през стационарен или личен мобилен телефон. Това е 

необходимо за установяване на точния час на подадения сигнал и за локализиране на  абоната, 

предал информацията.) 

Съобщението трябва да съдържа следните данни: 

 От къде се обаждате. 

 Кой сте и в качеството на какъв се обаждате. 

 Кога, къде, кой, какво е установил. 

 Вие лично ли сте видели подозрителния обект или само предавате информацията като 

служебно лице,  

 Къде се намира и как изглежда подозрителният обект. 

 Кой е най-прекият път за достигане  на оперативните екипи до местонахождението на 

подозрителния обект. 

 Разположени ли са в близост до подозрителния обект електрически табла, цистерни за 

съхраняване на гориво, котли на парни инсталации  и др. 

 Поставен ли е някакъв видим маркиращ знак до обекта от лицето (служителя), който го е 

открил. 

 Поучавали ли сте  телефонно обаждане с някакъв вид заплаха.  

3. Спазвайте дадените Ви по телефона указания от служителите. 

4. Запазете спокойствие и започнете изпълнението  им.   

5. При нужда от евакуация, спазвайте  наличните схеми и  указаната 

последователност. 



6. Подгответе  допълнително осветление и информирайте  персонала, без 

да създавате паника. Приведете в готовност пожарогасителната техника. 

7. Направете необходимото да изолирате района и не допускайте лица в него. 

8. Не докосвайте, не премествайте и не отваряйте обекта. 

9. Не провеждайте и не допускайте разговори по мобилни телефони на по-малко от 5-7 метра от 

обекта - възможно  е индуцирано задействане. 

10.  Не включвайте или изключвайте осветление, електроуреди, апарати  или компютри. 

11. Имайте готовност да осигурите  служител, който да посрещне оперативните екипи, да 

поиска  легитимирането им (при условие, че не са униформени) и да ги придружи до мястото . 

12.  Уведомете  кмета на г. Смолян. 

 
 

 

 Инструктажът е извършен на  (дата). 

 

Запознати: 

 

Име                     Презиме                   Фамилия               подпис 

 

  

     

     

  

  

 


