
 

  



1.Общи положения 

    1.1. Основание за разработване на плана 

   Настоящият план за сигурност е разработен в отговор на нарастване на нивата на 

терористична заплаха и в изпълнение на Решение № 669/02.11.2017г. на Министерски 

съвет за приемане на Национален план за противодействие на тероризма, както и в 

съответствие с изискванията на Наредба № 8121з – 1225/27.09.2017г. за видовете 

обекти по чл.23, ал.1 от Закона за противодействие на тероризма. 

     1.2.Цели на плана 

   Осигуряване на постоянна и адекватна защита на деца, служители и граждани на 

територията на отделните сгради на ДГ № 21 „Вихрогонче“ срещу терористична 

заплаха. 

     Превенция чрез  установяване и отстраняване на причините и условията, 

способстващи извършването на терористичен акт. 

     1.3. Същност на понятието тероризъм, фактори и предпоставки 

    Терминът „тероризъм“ произлиза от латинската дума terrere – в буквален превод – 

страх, ужас, плаша. Под понятието тероризъм се разбира насилие и акции на 

насилие(като например отвличания, атентати, удари с взривни вещества) срещу 

политическия ред, за да се постигне политическа промяна.Терорът служи като средство 

за натиск и преди всичко трябва да се разпространи несигурност или страх, или да се 

създаде симпатия или готовност за подкрепа.Тероризмът не е военна стратегия, а 

основно комуникационна стратегия .Въпреки, че терористите се стремят към промяна 

на съществуващия ред, те не завземат територия по военен начин, а искат за завладеят 

мисленето. 

     Рискови фактори, създаващи предпоставка за терористична заплаха срещу 

Република България са: 

 трайно установили се в страната значителен брой чужди граждани от 

държави, които се определят като рискови; 

 непрекъснато увеличаване на трафика от транзитно преминаващи през 

страната чужди граждани и такива, търсещи убежище в нея, което увеличава 

риска от проникване на терористични елементи; 

 активизиране дейността на религиозни организации и емисари на национални 

формирования сред определени български общности, насочени към нейното 

консилидиране около крайни форми на религиозна изява; 

 участие на Република България в антитерористични и военно- хуманитарни 

операции; 

 наличие на краен национализъм, етнически противоречия, социално- 

икономически проблеми и нерешени въпроси на държавността; 



 активизиране на радикални организации и секти в страните от региона, които 

се опитват да разширят дейността си; 

 наличие на компактни общности с нисък социален статус  и активизиране на 

публичните дискусии за ролята на религиите, като спечелване на отделни 

лица за определена кауза. 

   2.Обхват на плана 

    Планът се определя за оповестяване, управление, реагиране и информиране на ДГ 

№21 „Вихрогонче“ за предотвратяване на терористична заплаха и за овладяване на 

последствията при осъществен терористичен акт. 

    3.Потенциални терористични заплахи 

3.1.Анонимни телефонни обаждания/за поставено взривно устройство/ 

При получаване сигнал по телефона(заплаха, съобщение за поставено взривно 

устройство): 

 Заплахата от полученото анонимно телефонно обаждане се приема като реална. 

 Запазва се спокойствие, не се влиза в пререкание. 

 При възможност се провежда максимално продължителен разговор с цел 

придобиване на конкретна информация за евентуалното място, време и мотиви 

за осъществяване на заплахата, както и за характерни особености, които могат 

да дадат насоки за лицето, подаващо сигнала(мъжки, женски или детски глас, 

диалекти,дефекти в говора и др.). 

 Своевременно се уведомяват службите за сигурност чрез тел.112. 

 Служителите в съответните помещения и прилежаща територия извършват бърз 

оглед за наличие на съмнителни предмети или вещества, като уведомяват 

директора за резултатите. 

 Откритите съмнителни устройства или предмети не се преместват, накланят, 

разглобяват и т.н. 

 При откриване на съмнителен предмет или устройство и след съгласуване с 

органите на МВР, ръководителят взема решение за предприемане на действия по 

евакуация на деца и персонал и други пребиваващи в сградата лица. 

 Евакуацията се извършва без да се допуска паника и хаос. 

 При евакуация се вземат мерки за недопускане на влизането на лица в 

застрашените помещения, с изключение на органите на МВР и подпомагащите 

ги длъжностни лица от ДГ. 

 Евакуираните деца и персонал се настаняват в определените безопасни места. 

 Проверява се броя на евакуираните лица. 

 Органите на МВР оказват съдействие при евакуацията, като отцепват района на 

застрашения обект. 

 Извършва се последваща проверка и претърсване от органите на МВР. 



 След извършване на проверка на обекта от страна на органите на 

МВР/непотвърждаваща достоверността на сигнала или предполагаща 

последвало неутрализиращо опасността/ се подписва констативен протокол, 

след което ръководителят на ДГ взема решение за възстановяване на 

ежедневната дейност. 

      3.2.Други форми и начини за отправяне на анонимни закани за терористични 

нападения: 

 Написани на ръка текстове със закани и терористични послания; 

 Листове със залепени на тях изрезки от букви от списания или вестници, с които 

се отправя посланието- закана за терористично действие; 

 Рисунки, снимки, видеозаписи и аудиозаписи; 

 При получаване на анонимни закани за терор, чрез горните способи е 

необходимо да се спазва следното: 

 Не изхвърляйте плика или текстта със заканите за терористично посегателство. 

 Съхранете ги в автентичния им вид и ограничете вероятността върху тях да 

попаднат или да се повредят от вода, дъжд, мастило, течности, химикали. 

 Не ги предоставяйте на други лица, освен на служителите на спец. служби. 

 Ограничете до минимум лицата, които ги докосват. 

    3.3.Правила на поведение при похищение от въоръжени лица: 

 Изпълнявайте разпорежданията на похитителите. 

 Не влизайте в словесен спор с тях. 

 Не се заканвайте, не ги предизвиквайте, не ги обиждайте. 

 Не ги гледайте в очите, не провеждайте разговори, създайте впечатление, че сте 

склонен да сътрудничите и не сте потенциална заплаха за тях. 

 В никакъв случай не говорете за политика. 

 Не изпадайте в паника и не правете импулсивни постъпки. 

 При стрелба залегнете на пода. 

    4.Нива на терористична заплаха 

    Нивото на терористична заплаха за конкретен обект, личност, част или цялата страна 

се определя от Националния контра-терористичен център(НКТЦ).Нивото на заплаха се 

снема от ДАНС по предложение на НКТЦ. 

    Нивата са: 

    -Ниско ниво (ниво на предпазливост), наричано трето ниво. 

    -Високо ниво(повишено ниво), наричано второ ниво. 

    - Много високо ниво(критично), наричано първо ниво. 

    5.Степени на готовност за реагиране 



   При обявяване на конкретно ниво на заплаха и степен на готовност Директорът 

информира кмета на общината. Степените на готовност за реагиране при терористична 

заплаха са: 

    -Постоянна готовност-„Зелена“ степен. 

    -Предупреждение-„Жълта“ степен. 

    -Повишена готовност-„Оранжева“ степен. 

    -Реагиране-„Червена“ степен. 

    При различните степени се прилагат общи и специфични за отделните субекти мерки 

за сигурност и съответни действия за реагиране: 

При „Зелена степен“-постоянна готовност: 

-ДГ №21 „Вихрогонче“ изпълнява ежедневната си дейност, а служителите 

осъществяват постоянно наблюдение и анализ на средата за сигурност; 

-Пропускателния режим в ДГ №21 „Вихрогонче“ се осъществява по обичайния начин 

само при определените за това места; 

  -Поддържа се постоянна комуникация по телефоните между служителите; 

   -Плана за противодействие на тероризма се поддържа в актуално състояние; 

    -Води се подготовка за усвояване на Плана и се провеждат практически занятия по 

спазване на Пропускателния режим за реагиране от служителите на ДГ № 21 

„Вихрогонче“. 

    При „Жълта степен“-предупреждение: 

   Съществува реална заплаха от осъществяване на терористичен акт: 

   -Директорът прави преглед на Плана за противодействие на тероризма и при 

необходимост го актуализира; 

   -Усилва се пропускателния режим в отделните сгради на ДГ №21“Вихрогонче“ като 

влизането става само през служебния вход; 

    -Предприемат се и други мерки за сигурност по искане на компетентни държавни 

органи; 

   При „Оранжева степен“-повишена готовност: 

Получена е информация за неизбежен и непосредствен риск от осъществяване на 

терористичен акт: 

    -Предприемат се мерки за усилване на охраната и бдителността на служителите от 

администрацията на ДГ по отношение на заплахата; 



   -Проверява се готовността на комуникационните системи за оповестяване и обмен на 

информация; 

   -При необходимост се провежда заседание на Щаба за оценка на ситуацията; 

   -Предприемат се и други мерки за сигурност при необходимост. 

   При „Червена степен“ –реагиране: 

При осъществен терористичен акт: 

   -Изпълняват се дейности, разпоредени от Националния оперативен щаб(НОЩ). 

    -Кметът ръководи общинския щаб за защита при бедствия; 

   -В зависимост от характера, мястото, сценария на терористичния акт се разписват 

конкретни действия на служителите, ръководството и децата(евакуация, заключване на 

помещенията и др.) 

6.Ръководство и управление 

Директорът на ДГ: 

-организира и ръководи защитата при терористична дейност на територията на ДГ; 

-организира разработването и внася за приемане от педагогически съвет на План за 

действие при терористична дейност; 

-организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или 

намаляването на последиците от терор.действия; 

-координира спасителни дейности и неотложни аварийно-възстановителни работи; 

-извършва обмен на информация с оперативния дежурен на областна дирекциа на МВР; 

-планира в проекта на бюджет на ДГ финансови средства за осигуряване на дейностите 

по Плана ; 

-оповестява при бедствия, вследствие от извършен терористичен акт; 

-изолира зоната на кризата, усилва охраната на рисковите обекти; 

-оказва съдействие на териториалните органи на изпълнителната власт. 

       При обявяване на по-високи степени на готовност за реагиране Директора въвежда 

в действие Плана за противодействие на тероризма и изпълнява планираните мерки.За 

въвеждането на плановете в действие и изпълняваните мерки се докладва на Временен 

Оперативен Щаб/ВОЩ/ към Община Хасково. 

      В Д Г№ 21 „Вихрогонче“ е изградена постоянна комисия за действие при 

терористична заплаха и групи за наблюдение и оповестяване/по филиали/. 



Състав на комисията: 

Председател: Агавни Тахмезян   -директор 

Членове: 1.Пенка Стоименова      - учител 

                2.Радостина Василева   - учител 

                3.Йорданка Пинчева      - учител 

                4. Елена Пересьова        - медицинска сестра 

Задачи на комисията: 

1.Разработва и усвоява План за противодействие на тероризма в ДГ. 

2.Оказва съдействие на екипите, участващи в предотвратяване и ликвидиране на 

последствията от терористични действия. 

3.Да планира превантивни мероприятия. 

Задачи на групите за наблюдение и оповестяване/по филиали/: 

1.Да организират непрекъснато наблюдение при обявена опасност терористична атака в 

района на ДГ. 

2.Организира извеждането на децата веднага след подаден сигнал за тер. атака на 

определеното място-извън територията на ДГ. 

3.Да обходи района веднага след тер. атака и да осигури първата информация за 

пострадали и състоянието на сградния фонд. 

4.Организира оказването на първа долекарска помощ на пострадалите. 

5.Прави проверка на изведените лица, организира издирване при необходимост. 

6.Прави необходимите донесения до ВОЩ и поддържа непрекъсната връзка с дежурния 

по Общ. съвет за сигурност за получаване на помощ и указания. 

      

  7.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). Въвежда се в изпълнение Плана за противодействие на тероризма. 

Задейства се Временния оперативен щаб(ВОЩ).Задействат се силите и средствата за 

противодействие на тероризма.Мобилизират се силите на военните формирования. 

Директорът на ОД на МВР поема управлението на ВОЩ и предприема действия за 

осигуряване на контрол и координация на всички мероприятия. Директорът на РЗИ 

осъществява контрол и координация в действията на медицинските екипи и болничните 



заведения.       При обявяване на по-високи степени на готовност за реагиране 

Директора въвежда в действие Плана за противодействие на тероризма по нареждане 

на Кмета на Община Хасково или Директора на ОД на МВР и изпълнява планираните 

мерки.За въвеждането на плановете в действие и изпълняваните мерки се докладва на 

Временен Оперативен Щаб/ВОЩ/ към Община Хасково. 

8.Усвояване на плана 

8.1.Обучение 

    Ежегодно планиране и провеждане на обучение и подготовка за действие при 

терористичен акт/по различни възможни сценарии/. 

 8.2.Въвеждане в действие 

   Планът за противодействие на тероризма се въвежда в действие със заповед на Кмета 

на Общината по предложение на Директора на ДГ или началник отдел на МВР. 

       

      

     Планът и приет с решение Протокол № / 

     на педагогически съвет на ДГ №21 „Вихрогонче“ с.Конуш 

П Л А Н 

 

на мероприятията по защита на децата, педагогическия и 

помощния персонал за учебната 2020/2021 година 

 

Основни задачи: 

1.Организиране защитата на целия личен състав при бедствия, аварии и заплахи от 

терористични атаки. 

2.Организиране и провеждане на превантивни мероприятия за намаляване 

последствията при бедствия, аварии и терористични атаки 

3.Поддържане готовността на отговорните длъжностни лица и на целия личен състав за 

адекватни действия при бедствия, аварии и заплахи за  терористични нападения. 

 



№ 

по 

ред 

Мероприятия Срок Отговорнос

т 

Забележка 

1 2 3 4 5 

1. Общо събрание на целия личен състав 

за запознаване с плана за защита- 

срещу подпис 

м.10.2020г. Директор  

2. Запознаване на отговорните 

длъжностни лица с конкретните им 

задължения за текущата учебна година 

м.10.2020г. Директор  

3. Изготвяне разчет на часовете за 

подготовка на децата за защита при 

бедствия и аварии през годината- по 

групи 

м.10.2020г. Учителите 

по групи; 

Директор 

 

4. Провеждане на контрол за водене на 

занятията с децата по защита 

Постоянен Директор  

5. Запознаване на персонала с 

устройството и начина на работа с 

наличните в заведението 

противопожарни, пожарогасителни и 

аварийно-спасителни уреди и средства 

м.11.2020г. Главен 

счетоводите

л 

 

6. Тренировки по практическото 

усвояване на плана с целия личен 

състав и децата/пожар,земетресение/ 

14.10.2020г 

12.03.2021г

. 

Директор 

учители 

 

7. Тренировки по практическото 

усвояване на плана с целия личен 

състав и децата/терористична 

заплаха/ 

28.10.2020г 

25.03.2021г 

Директор 

учители 

 

8. Участие на тренировъчни мероприятия 

и обучение на общинско ниво 

постоянен Директор  

9. Следене и разглеждане на литература 

и учебни помагала по проблема за 

превенция и защита на децата при 

БАК 

постоянен Директор 

учители 

 

 

ТРЕНИРОВКИ ПО ПРАКТИЧЕСКОТО УСВОЯВАНЕ НА ПЛАНА С ЦЕЛИЯ 

ЛИЧЕН СЪСТАВ И ДЕЦАТА : 

 

Пожар - 14.10.2020г. 

Земетресение- 12.03.2021г. 

 

                

 



Терористична заплаха 

 28.10.2020г. - „Гражданско неподчинение в непосредствена близост и на 

територията на детската градина“ 

 25.03.2021.  - „Барикадиране и вземане на заложник на територията на детската 

градина“   

 

 

 

 

 

Директор :………………. 

                  /Агавни Тахмезян/ 

 

 

 

 

 

 


