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П Л А Н  

на СУ „Панайот Волов“за сигурност и противодействие 

на тероризма 
 

 

 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основание за разработване на плана 

Настоящият план е разработен в изпълнение изискванията на Закона за 

противодействие на тероризма и Решение № 669 на Министерски съвет от 02.11.2017 г. на 

базата на Националния план за противодействие на тероризма. 

 

1.2. Цел на плана 

Да се създаде предварителна организация за рационално управление на силите и 

средствата за реагиране за предотвратяване и овладяване на кризи, настъпили вследствие на 

терористична дейност на територията на СУ „Панайот Волов“ 
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Осъществяване на своевременно взаимодействие с областна управа и други 

компетентни органи на изпълнителната и местна власт в засегнатите райони. 

 

1.3. Задачи на плана: 

Периодично в обектите да се прави задълбочен анализ на пропускателния режим и 

своевременно да се вземат мерки за отстраняване на констатираните пропуски. Да се обърне 

внимание на: 

 строг контрол да не се допускат граждани без основателна необходимост в 

обектите, които могат да бъдат обект на терористичен акт; 

 да се заключват работни кабинети  и други помещения, при отсъствие на 

работещите в тях; 

 недопускане на съхранение в помещенията на вещи, за които не е ясен техният 

собственик; 

 при установяване на съмнителни лица да се сигнализира на тел. 112 или най- 

близкото РУ на МВР. 

 -предприемане на действията, при които да се минимизират щетите при 

осъществен терористичен акт. 

 

1.4. Приемане на плана: 

Настоящият план се разработва и утвърждава от директора на СУ „Панайот Волов“ 

след съгласуване с директорите на ТД при ДАНС-Русе и ОД на МВР-Русе, съгласно 

разпоредбите на чл.22, ал. 2 от Закона за противодействие на тероризма. 

 

 

 

2.  ОБХВАТ  НА  ПЛАНА 
 

2.1. Планът създава организация за оповестяване, информиране, реагиране и 

управление на силите и средствата на органите на  училищата и детските градини за 

предотвратяване и неутрализиране СУ „Панайот Волов“ на терористични заплахи и за 

овладяване на последствията при осъществен терористичен акт. 

 

2.2. Предмет на плана са процедурите и отговорностите осъществявани от органите за 

управление при различните нива на заплаха и степени на готовност. 

 

2.3. Основните задачи в плана се осъществяват от СУ „Панайот Волов“ 

 

 

 

3.  ВЪЗМОЖНИ  СЦЕНАРИИ   

ЗА  ТЕРОРИСТИЧНИ  АКТОВЕ 
 

3.1. Анализът на извършените през последните години терористични нападения 

извежда следните основни сценарии: 

 задействане на взривно устройство в транспортни средства или на места 

с масово пребиваване на хора (повече от 50 човека); 



 използване на огнестрелно оръжие в места с масово пребиваване на 

голям брой хора с цел убийството им; 

 вземане на заложници в сгради или в превозно средство; 

 използване на оръжия за масово поразяване; 

 врязване на превозно средство в група учащи граждани; 

 задействане на взривно вещество или вещество с потенциал за масово 

поразяване, поставено в карго, колетни и пощенски пратки; 

 

 

 

4.  НИВА  НА  ТЕРОРИСТИЧНА  ЗАПЛАХА 
 

4.1. Нивото на терористична заплаха се определя от Националния контратерористичен 

център (НКТЦ). Нивото на заплаха се снема или променя от министъра на вътрешните 

работи по предложение на председателя на Държавна агенция  „Национална сигурност“ 

(ДАНС). 

 

4.2. Нивата на терористична заплаха са: 

 Ниско ниво, наричано трето ниво; 

 Високо ниво, наричано второ ниво; 

 Много високо ниво, наричано първо ниво; 

 

4.3. Критериите за обявяване на съответните нива на заплаха са: 

4.3.1. ТРЕТО НИВО - НИСКО НИВО НА ЗАПЛАХА 

Наличната информация и събитията предполагат оценка за ниска вероятност за 

осъществяване на терористичен акт. Елементите от средата за сигурност не предвиждат 

възможности за планиране и осъществяване на терористичен акт. 

4.3.2. ВТОРО НИВО - ВИСОКО НИВО НА ЗАПЛАХА 

Значителен брой елементи на заплаха са оценени като налични в страната или в 

непосредствено съседство. Разпорежда се при наличие на реален риск от осъществяване на 

терористичен акт. Анализът на елементите от средата показва, че са налице възможности за 

осъществяване на терористичен акт. 

4.3.3. ПЪРВО НИВО - МНОГО ВИСОКО НИВО НА ЗАПЛАХА 

Всички или почти всички елементи за заплаха са налице в страната или в 

непосредствено съседство. Нивото се разпорежда, когато съществува неизбежен риск за 

осъществяване на терористичен акт. Съществуват непосредствени намерения за 

осъществяване на такъв акт, с налични средства и създадена организация. 

 

 

 

5.  СТЕПЕНИ  НА  ГОТОВНОСТ  ЗА  РЕАГИРАНЕ 
 

5.1. В зависимост от нивото на заплаха, ръководителят на Националния оперативен 

щаб определя със заповед степента на готовност за реагиране, в която следва да преминат 

министерства, ведомства, области, общини и обекти. 

 

5.2. Степените на готовност за реагиране при терористична заплаха са: 



 Постоянна готовност - „ЗЕЛЕНА” СТЕПЕН; 

 Предупреждение - „ЖЪЛТА” СТЕПЕН; 

 Повишена готовност - „ОРАНЖЕВА” СТЕПЕН; 

 Реагиране - „ЧЕРВЕНА” СТЕПЕН. 

 

5.3. При различните степени на готовност се прилагат общи и специфични мерки за 

сигурност и съответни действия за реагиране. 

Общите мерки са: 

 

При „ЗЕЛЕНА” СТЕПЕН - ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ 

 РУО-Русе, училищата и детските градини изпълняват ежедневната си дейност, 

като едновременно осъществяват постоянно наблюдение и анализ на средата за сигурност; 

 Обменят информация за рискове и заплахи, свързани с терористична дейност и 

радикализация; 

 Поддържат готовност за своевременно и координирано противодействие на 

терористичните заплахи; 

 

При „ЖЪЛТА” СТЕПЕН - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Съществува реален риск от осъществяване на терористичен акт. РУО- Русе, детските 

градини и  училищата  повишават наблюдението на средата за сигурност и предприемат 

допълнителни мерки за сигурност, като: 

 Извършват проверки на готовността за противодействие на терористичните 

заплахи; 

 Прави се преглед и оценка на плана за реагиране и при необходимост се 

актуализира; 

 При необходимост провеждат допълнителна подготовка на служителите в 

зависимост от характера на риска от извършване на терористична дейност; 

 Правят се постъпки за усилване охраната на отделни обекти, масови 

мероприятия или отделни сгради и съоръжения с масово пребиваване на хора; 

 Извършват подготовка по прилагане на допълнителни мерки за сигурност в 

зависимост от степента и характера на риска. 

 

При „ОРАНЖЕВА” СТЕПЕН - ПОВИШЕНА ГОТОВНОСТ 

Получена е информация за неизбежен и непосредствен риск за осъществяване на 

терористичен акт. РУО- Русе, училищата и детските градини привеждат в действие 

необходимите допълнителни мерки за сигурност, като: 

 Въвеждат се повишени мерки за контрол ; 

 При необходимост се извършва евакуация на хора и материални средства; 

 Провеждат допълнителна подготовка на служителите по отношение на 

конкретния риск; 

 Прилагат специфични мерки за сигурност в зависимост от степента и характера 

на риска. 

 

При „ЧЕРВЕНА” СТЕПЕН - РЕАГИРАНЕ 

При осъществен терористичен акт: 

 Въвежда се в действие плана за действие при терористичен акт; 

 



 

 

6.  КОНКРЕТНИ  ДЕЙСТВИЯ 
 

 6.1 При получаване на заплаха от терористичен акт : 

- служителят приел сигнал е необходимо да запази спокойствие, по възможност да 

предположи обаждащия се към продължителен разговор, да се опита да запомни тембъра на 

глас, пол, диалект, евентуални дефекти в говора, характерни шумове; 

- служителят приел сигнала е необходимо да сигнализира на тел. 112 и да уведоми 

ръководителя на обекта; 

- да не предприема действия за търсене на взривното устройство; 

-ръководителя на обекта предприема действия  за извеждане на хората от 

застрашената зона; 

- по възможност не допуска хора на не по-малко 50 метра от застрашената зона; 

- не се предприемат други действия до идване на групата от ОДМВР-Русе. 

 

 6.2.При намиране на съмнителен пакет или взривно устройство 

- Служителят намерил безстопанствен пакет незабавно информира ръководителя на 

обекта; 

- предприемат се действия за намиране собственика на пакета; 

- при липса на собственик се уведомява на тел. 112 и се организира провеждането на 

евакуация; 

- изпълняват се разпорежданията на дежурен при ОДМВР-Русе; 

- изчаква се пристигане на дежурната група на ОДМВР-Русе и се изпълняват 

указанията; 

- в никакъв случай да не се проверява съдържанието на пакета; 

- при намиране на взривно устройство незабавно се сигнализира на тел. 112, 

уведомява се ръководителя на обекта, организира се провеждането на евакуация, изпълняват 

се нарежданията на дежурен при ОДМВР-Русе и се изчаква пристигането на дежурната 

група; 

 

 6.3 При извършен терористичен акт 

- уведомява се на тел. 112, провежда се незабавна евакуация, изпълняват се 

указанията на дежурен при ОДМВР-Русе, уведомяват се другите структурни звена за 

предприемане на необходимите мерки. 

 

 

 

7.  ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

 7.1 Оценка на сигурността: 

 СУ „Панайот Волов“ се намира в близост с центъра на град Бяла. До  сградата на 

училището се намират музеят „Руско-турска освободителна война“, жилищни частни домове, 

склад за компресирана газ. В близост е и с главен път с интензивно движение. 

              Училището има 8315,6 кв. м площ, масивна двуетажна сграда и учебни работилници. 

На първия етаж има 8 класни стаи, коридор, физкултурен салон, санитарни възли, 

библиотека, актова зала, деловодство. Вторият етаж се състои от 14 стаи и коридор. Малката 



сграда с учебни работилници е на входа на училищния двор. Няма скривалише и 

противорадиационно укритие. 

 

              В училището учат 325 ученици в дневна форма на обучение, педагогическите 

специалисти са 28, а непедагогическият персонал е 9 души.                                                    

Училището е на двусменен режим на работа. За пътуващите ученици е организирано 

целодневно обучение със столово  хранене. 

       В училището е изградено видеонаблюдение във всички класни стаи , всички входове 

и коридори. Пропускателния режим се осъществява от двама души – портиери.  

Изградена е пожаро – известителна система. На територията на училището е забранено 

влизането и паркирането на моторни превозни средства, с изключение на автомобили, 

осигуряващи условия за осъществяване на образователно -  възпитателния процес или 

дейността на трети лица, които са в договорни отношения. Тези автомобили се 

допускат на територията на училището единствено за паркиране и товаро-разтоварна 

дейност, като шофьорът спазва правилата за безопасни условия на възпитание и 

обучение. Училището работи от 06,00 часа сутринта до 20,00  часа вечер в дните от 

понеделник     до петък. 
            Потенциална опасност представляват намиращите се в близост до района на учебното 

заведение главен път, музей и газстанция. 

            С цел недопускане на предпоставки за възникване на заплахи или терористични 

действия в   СУ „Панайот Волов”- гр. Бяла са взети следните мерки: 

- Назначени са двама души на длъжност „Портиер“. 

- Поставено е видео наблюдение в сградата и двора на училището; 

- Насърчаване на училищния персонал за поддържане на "повишено съзнание" и 

повишена бдителност към подозрителни действия и докладването им. Това може да 

включва подозрителни превозни средства  около училището, съмнителни лица в и 

около училищната сграда, включително преглед на снимки и видео заснемане, 

наличие на съмнителни пакети в училище и/или  периметъра,  подозрително търсене 

на информация по телефона от неизвестни "доброжелатели”. 

- Отделя се  специално внимание на периметровата охрана и въпросите за контрол на 

достъп.  Има ясно дефинирани периметри на училището чрез използване на огради, 

порти, маркировка.   

- Извършва се задължителна проверка на самоличността на лица, посещаващи 

училището, включително и тези, които търсят достъп до услуги, алармени системи, 

комуникационни системи, техническо обслужване и свързаните с тях места 

(отопление, вентилация и климатизация, комунални услуги - електричество, газ, вода, 

телефон).  

- Не се разрешава достъп на лица, които  не могат да бъдат проверени и без потвърдена 

ангажираност относно пребиваването им на територията на училището. 

- Не се приемат неадресирани или съмнителни пакети, пратки, писма, като се извършва 

внимателна проверка на същите, както и на преносителите им;  

- Актуализирани са инструкции и документи, регламентиращи реда и пропускателния 

режим. 

- В училището се поддържат адекватни спешни комплекти и медицински консумативи.  

- Извършват се редовни проверки на състоянието на аварийните изходи на сградата, 

състояние на осветлението /нормално и евакуационно/, състоянието на 

пожарогасителните уреди. 
- Инструктаж на персонала за техните специфични роли и отговорности в случай на 

терористична заплаха 

 

  

 

 



 

8.  АНАЛИЗ  НА  РИСКА  

ОТ  ТЕРОРИСТИЧНА  ДЕЙНОСТ 
 

 8.1. Анализ на риска от терористична дейност: 

              Сградата на училището е масивна постройка с два лесно достъпни изхода. До 

училището се стига по асфалтиран път, който би улеснил евентуална евакуация. Има 

изработени схеми за такава, закачени на видно място. В сградата не  се  съхраняват ценни 

вещи и предмети, които биха представлявали интерес. Не се съхраняват и парични средства. 

Като уязвими места могат да бъдат определени входовете и изходите, стаите на  първия етаж 

и физкултурният салон 

 Най-близкото управление на  МВР, както болница и противопожарна охрана се 

намират на по- малко от  километър в гр. Бяла. Разстоянието не е голямо, което предполага 

бърза реакция  при нужда. 

 В града има полицейско присъствие, а също така и медицинско лице отговарящо за 

учениците от училището ни, на  които може да се разчита,  ако се  наложи. 

 8.2. Профили на лица, участващи в терористични сценарии: 

  8.2.1. Профил на лице, участващо в подготовка на терористичен акт: 

 Лице от мъжки пол на възраст между 18 и 40 години; 

 Произход от рискови държави, с големи арабски, африкански или 

далекоизточни общности; 

 Активно използване на автомобили под наеми фалшиви 

документи за самоличност; 

 Разполагащи със значителни финансови средства в брой; 

 Пътуващи или отседнали сами в хотели и частни квартири; 

 Не носи обемен багаж; 

 Присъствие в района на обекта; 

 Опитващи се да се присъединят към групи от хора, към които 

очевидно не принадлежат. 

  8.2.2. Лице, подготвящо самоубийствен атентат: 

 Несъобразено с обстановката облекло; 

 Гладко избръснато лице, с видима разлика в цвета на кожата, 

свидетелстващо, че доскоро лицето е носело брада; 

 Странни елементи в поведението: неестествена походка, 

неспокойно поведение, раздразнителност, втренчен поглед, 

безвучно мърдане на устните; 

 Носи голяма раница или чанта или друг обемест багаж. 

  8.2.3. Профил на рискови лица от потока на нелегалната миграция: 

 Млад мъж на възраст между 18-35години; 

 Несемеен, ниско образован; 

 Посочват погрешно възрастта си и точната дата, поради незнание 

и различен начин на отчитане на времето, както и умишлено по 

препоръка от каналджии; 

 Неясно или нелогично обяснение на маршрута за движение и 

крайната цел; 

 Обикновено без документи за самоличност и без възможност 

друг да потвърди самоличността му; 

 Роден или пребивавал в различен период от време в Сирия, Ирак, 



Афганистан или Пакистан; 

 Липса на професионална подготовка или нелегална работа в 

ниско платени и непрестижни професионални сфери; 

 Определящ себе си като силно религиозен и спазващ нормите на 

исляма; 

 Видими признаци/символи на религиозна принадлежност, 

специфична брада без мустаци, липса на аксесоари и татуировки; 

 Избягване на лица от женски пол; 

 Белези от наранявания и изгаряния по лицето, свидетелстващи за 

участие във военни действия или боравене с експлозиви; 

 Присъствие в района на обекта. 

 

 

 

9.  ВЛИЗАНЕ  В  СИЛА  НА  ПЛАНА. 

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА  ПЛАНА. 
 

 9.1. Влизане в сила: 

 Настоящия план се утвърждава със заповед на директора на СУ „Панайот 

Волов“ след съгласуване от ОД на МВР – Русе, ТДНС-РУСЕ и РДПБЗН-Русе. 

 С правилника се запознават всички служители на СУ „Панайот Волов“  –  Бяла 

срещу подпис. 

 

 9.2. Актуализиране на плана: 

 При промяна в нормативните актове на страната, по инициатива на 

ръководството на СУ „Панайот Волов“ 

 по препоръка на държавна институция или при друга необходимост, настоящият план може 

да се актуализира по реда на неговото издаване. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Приложение № 1 

 

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗЛОНАМЕРЕНО ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ 

(ЗАПЛАХА, СОБЩЕНИЕ ЗА ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ  И ДР.) 

   

ФОРМУЛЯР С ВЪПРОСИ 

 

ТОЧНО ВРЕМЕ НА ОБАЖДАНЕТО:................................................... 

ДАТА: ............................... 

 ТОЧНО СЪРЖАНИЕ НА  

СЪОБЩЕНИЕТО:.............................................................................................................................

.............. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

 ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗАДАЙТЕ  СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ НА ОБАЖДАЩИЯ СЕ: 

1. 

ЗАЩО?.................................................................................................................................................. 

2. ИМА ЛИ КОНКРЕТНО ЛИЦЕ,  ЗАРАДИ КОЕТО Е 

ОБАЖДАНЕТО?................................................................................................................................

.... 

3.АКО Е БОМБА/ КОГА ЩЕ 

ИЗБУХНЕ?......................................................................................... 

4.КОЛКО ВРЕМЕ 

ОСТАВА?............................................................................................................... 

5.ЩЕ УБИЕ ЛИ 

ХОРА?........................................................................................................................ 

6.ЗАЩО В НАШЕТО 

УЧИЛИЩЕ?.................................................................................................... 

7.КЪДЕ СЕ 

НАМИРА?......................................................................................................................... 

8.ОТ КОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТЕ?..................................................................................................... 

9.ВИЕ ЛИ ПОСТАВИХТЕ 

БОМБАТА?............................................................................................ 



(печелете време, опознайте гласа , не затваряйте телефона) 

ГЛАСЪТ Е: (Оградете или отбележете) 

мъжки               ядосан                   висок              бърз                           жаргонен              запис 

женски              спокоен                 шепот              бавен                        образован              друг 

детски                напрегнат             неясен             маниакален            безразсъден 

електронен       развълнуван        акцент             пиянски                   несвързан 

 

АКО ГЛАСЪТ Е ПОЗНАТ , НА КОГО 

ПРИЛИЧА........................................................................ 

 

ЧУВАХА ЛИ СЕ СТРАНИЧНИ ШУМОВЕ: 

 

улични ,        гласове,       музика,    шум от съдове,       шум от движение-/двигател/       

офис оборудване,   извънградски,     животни,     домашни  шумове,   други. 

   

ИМЕ НА ПРИЕЛИЯ 

ОБАЖДАНЕТО............................................................................................... ТЕЛЕФОНЕН 

НОМЕР, НА КОЙТО Е  ПРИЕТО ..........................................................................       

НЕЗАБАВНО СЕ ОБАДИХ 

НА:..........................................................................................................                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

У К А З А Н И Е 

ЗА ДЕЙСТВИЯ  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА  ПОДОЗРИТЕЛЕН ПАКЕТ ИЛИ ВЗРИВНО 

УСТРОЙСТВО 

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

предмет  с неясен произход или предназначение незабавно да се уведоми директорът или 

училищния щаб за действия при БАК. 

2. Непосредствено след това се обадете на тел. 112 – от стационарния служебен телефон или 

от личен мобилен телефон, с цел 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 . 

 

 

 

 


