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УТВЪРЖДАВАМ: МАРТИН ГАНЧЕВ 

ДИРЕКТОР НА 82. ОУ „Васил Априлов“ 

 

 

МЕРКИ 

за противодействие на тероризма при различните степени на готовност 

в 82. ОУ „Васил Априлов“ 
 

№ ДЕЙНОСТИ Срок Изпълнител Ръководител 

Осигуряване 

изпълнението 

на дейностите 

1 2 3 4 5 6 

„ЗЕЛЕНА“ СТЕПЕН – ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ 

 

 Прилагат се постоянни мерки за сигурност, съответстващи на риска, определен в стратегическите национални документи или в 

анализа на риска за 82. ОУ. Училището изпълнява ежедневната си дейност, като води системна предварителна подготовка за 

поддържане на необходимото ниво на готовност за реагиране при извънредни ситуации.  

ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ 

1. Извършване на анализ и оценка на риска при терористичен акт.  

а. Назначаване със заповед на директора на комисия за извършване 

анализ и оценка на риска за учебното заведение. В заповедта се 

определя служител за връзка по сигурността (чл. 4 от Наредба № 

8121з-1225 от 27 септември 2017 г.). 

м. февруари Пеева Директор  

б. Извършване на анализ и оценка на риска за 82. ОУ. 

Предвид функционално му предназначение, степента на 

съществуващия риск е „Лесно уязвим обект“. 

м. март Назначена 

комисия 
Директор  

в. Извършване анализ и оценка на обектите, които могат да станат цел 

на терористичен акт, като: 

– подходите към сградата; 

– изградените външни площадки и съоръжения; 

– стълбищните площадки пред вход/изходите; 

– фоайетата в сградата; 

– физкултурния салон и др.; 

– помещението за столово хранене; 

– котелно отделение и складовите помещения. 

м. март Назначена 

комисия 
Директор  
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№ ДЕЙНОСТИ Срок Изпълнител Ръководител 

Осигуряване 

изпълнението 

на дейностите 

1 2 3 4 5 6 

2. Дейности за намаляване на уязвимостта на обектите при терористичен акт. 

а. Създаване на регистър на местата, които могат да станат цел на 

терористичен акт. 

м. април Назначена 

комисия 
Директор  

б. Осъществяване на постоянен мониторинг и анализ на състоянието 

на местата, потенциална цел на терористичен акт. 

ежегодно Назначена 

комисия 
Директор  

3. Изграждане и поддържане на системи и средства за физическа сигурност. 

а. Извършване на: 

– оглед и оценка на състоянието на съществуващите системи и 

средства за физическа сигурност; 

ежегодно Назначена 

комисия 
Директор  

 – ремонт /при необходимост/ на съществуващите системи и средства 

за физическа сигурност; 

по график Определена 

фирма 
Директор  

 – периодични проверки за състоянието и поддържането на 

съществуващите системи и средства за физическа сигурност. 

по график Назначена 

комисия 
Директор  

б. Изпращане на заявка-искане /при необходимост/ до Столична 

община за изграждане на системи и средства за физическа сигурност 

в учебното заведение. 

ежегодно Пеева Директор  

в. Извършване на оценка на състоянието на пропускателния режим на 

територията на 82.ОУ. 

ежегодно Назначена 

комисия 

Директор“  

4. Дейности по планиране на защитата при терористичен акт. 

а. Разработване и поддържане в актуално състояние на Мерки за 

противодействие на тероризма и тяхното съгласуване с Плана за 

противодействие на тероризма на СО-Район „Младост“. 

постоянно Пеева Директор  

б. Установяване на реда за оповестяване и информиране, на 

последователността при реагиране и преодоляване на последиците 

при заплаха или при извършване на терористичен акт. 

м. април Пеева Директор  

в. Провеждане на първоначален и периодичен (веднъж в годината) 

инструктаж на основния състав /педагогически и помощен/, като при 

него служителите се инструктират за: 

– основните правила за действие при засичане на лица със 

съмнително поведение, които пребивават в района, извършват 

нерегламентиран оглед на камери, излъчват видима нервност,  

 

м. май Пеева Директор  
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възбуда и други белези на нетипично поведение; 

№ ДЕЙНОСТИ Срок Изпълнител Ръководител 

Осигуряване 

изпълнението на 

дейностите 

1 2 3 4 5 6 

 – действията при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари, 

пакети и др.; 

– инструктират се за недопускане на събирането на голям брой 

външни посетители; 

– запознават се с начините за оповестяване, информиране и реагиране 

при извършен терористичен акт. 

    

г Организиране и провеждане на симулативни тренировки за 

противодействие на тероризма не по-малко от веднъж на шест месеца, 

за което се съставя протокол. 

на шест 

месеца 

Пеева   

5. Дейности по изграждане и поддържане на система за наблюдение, ранно предупреждаване и оповестяване. 

а. Обмен на информация със СО-Район „Младост“, 07 РУ-СДВР, 07 

РСПБЗН за рисковете и заплахите, свързани с терористична дейност 

и радикализация и поддържане на готовност за своевременно и 

координирано противодействие на терористични заплахи. 

постоянен Пеева Директор  

б. Поставяне на видни места в служебните помещения и в 

информационните зони на сградата на Единния европейски номер за 

спешни повиквания 112 (ЕЕНСП 112), на посочените в Приложение 

№ 5 от Националния план за противодействие на тероризма – точки 

за контакт на институциите, отговорни за изпълнение на Плана, както 

и на актуализирания списък с телефонните номера за оповестяване в 

район „Младост“. 

м. март Пеева Директор  

в. Поддържане на системата за оповестяване в постоянна готовност. 

Участие в тренировки по оповестяване в район „Младост“. 

постоянен Дежурен по 

РСС 

Директор“  

6. Дейности по осигуряване на пребиваващите ученици и служители на територията на 82.ОУ при терористичен акт. 

а. Определяне места /райони/ за временно извеждане (евакуиране) на 

пребиваващите на територията на 82. ОУ. 

м. март Пеева Директор  

б. Изготвяне на разчети за извеждане на пребиваващите ученици и 

служители от 82.ОУ при терористичен акт и създаване на организация 

за настаняването на пострадалите в определените места в Плана на 

район „Младост“. 

 

м. април Пеева Директор  
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№ ДЕЙНОСТИ Срок Изпълнител Ръководител 

Осигуряване 

изпълнението на 

дейностите 

1 2 3 4 5 6 

„ЖЪЛТА“ СТЕПЕН – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 Променено е състоянието на средата за сигурност и съществува реален риск от осъществяване на терористичен акт. 

Ръководството на 82.ОУ повишава дейността си по отношение на наблюдението на конкретни параметри на средата за сигурност 

и по отношение готовността за прилагане на допълнителни мерки за сигурност. 

1 Извършва се преглед на мерките, като се проверяват дейностите при 

определените степените за готовност за противодействие на 

терористичните заплахи. При необходимост същите се актуализират. 

след 

получаване 

на 

информация 

Пеева Директор  

2 Активизира се дейността по събиране и обмен на информация чрез 

оперативния дежурен по РСС в район „Младост“, при конкретна 

заплаха. 

 Пеева Директор - от дежурни по  

  РСС 

- от 07. РУ-СДВР 

- други източници 

3 При необходимост се провежда допълнителна подготовка на 

служителите от 82.ОУ, в зависимост от характера на риска от 

извършване на терористична дейност. 

 Пеева Директор - съобразно 

получената 

информация 

4 Проверяват се системите за оповестяване и комуникация със 

служителите и институциите на територията на района. 

 Пеева Директор - списъци за  

  оповестяване 

- телефони за   

   връзка 

5 Организира се преглед на охраната на 82.ОУ и при необходимост се 

предприемат действия за нейното усилване. 

 Пеева Директор - с Дирекция 

„Сигурност“- СО 

-със 07. РУ-СДВР 

6 Разглежда се евентуално искане за въвеждане и контролиране 

изпълнението на ограничителни мерки /съгласно компетенциите/ 

спрямо служителите, учениците, намиращи се на територията на 

82.ОУ, както и спрямо родителите и външните посетители. 

 Пеева Директор По искане на: 

- МВР 

- ДАНС 

- други 

  институции 
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№ ДЕЙНОСТИ Срок Изпълнител Ръководител 

Осигуряване 

изпълнението на 

дейностите 

1 2 3 4 5 6 

„ОРАНЖЕВА СТЕПЕН“ – ПОВИШЕНА  ГОТОВНОСТ 

 

 Променено е състоянието на средата за сигурност и има информация за неизбежен и непосредствен риск от осъществяване на 

терористичен акт. Ръководството засилва наблюдението на застрашените места, служителите, учениците и предприема конкретни 

действия за осигуряване на тяхната сигурност. 

1. Активизира се дейността по събиране и обмен на информация с 

дежурния по РСС, със 07 РУ-СДВР, със 07 РСПБЗН по конкретната 

заплаха и се докладва в СО-Район „Младост“. 

при 

получаване  

Пеева Директор“ - 07. РУ-СДВР 

- дежурен по РСС 

- дежурен по ССС 

2. По преценка на ръководството се провежда заседание на определената 

със заповедта на директора комисия за разглеждане на получената 

информация, извършване на оценка на ситуацията и предприемане на 

допълнителни мерки за сигурност.  

след 

получаване  

Пеева Директор - 07. РУ-СДВР 

-Столична община 

- други източници 

3. Във взаимодействие с МВР и охранителната фирма се прави преглед 

на разчетите за усилване на охраната на конкретни места и обекти. 

след 

посочване  

Пеева Директор - посочени обекти 

- МВР 

4. Провежда се допълнителна подготовка на служителите, учениците по 

отношение на конкретния риск и се усилва дежурството.  

 Пеева Директор  

5. Правят се предварителни разчети за извеждане/евакуация на 

намиращите се в сградата. 

Изисква се от района повишаване готовността на медицинските екипи 

за оказване на първа помощ. 

 Комисия, 

назначена от 

директора 

 

Директор - с Дирекция 

„Сигурност“- СО 

- 07. РУ-СДВР 

- 25. ДКЦ 

6. Същият обем от мерки се предприемат и когато терористичната 

заплаха не е насочена непосредствено към 82.ОУ, а е спрямо други 

обекти или учебни заведения. 

 

 Комисия, 

назначена от 

директора 

Директор -посочения обект 

-директори на др. 

учебни.заведения 

„ЧЕРВЕНА“ СТЕПЕН – РЕАГИРАНЕ 

 

 На територията на 82. ОУ е задействано взривно устройство или е използвано огнестрелно или хладно оръжие на места с 

пребиваване на служители, ученици или външни посетители, взети са заложници, извършено е врязване на превозно средство и 

др., с цел предизвикване на максимални щети и поражения, и създаване на паника и страх сред хората. 

1. Въвеждат се мерките за противодействие в частта за действие при 

терористичен акт. 

 

веднага Пеева Директор  
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№ ДЕЙНОСТИ Срок Изпълнител Ръководител 

Осигуряване 

изпълнението на 

дейностите 

1 2 3 4 5 6 

2. Въвежда се постоянен режим на работа на целия наличен персонал на 

82. ОУ. 

след 

въвеждане 

дежурния Директор  

3. Извършва се събиране и обмен на информация за извършения 

терористичен акт в целия й обем. 

през 30 мин. дежурния Директор  

4. Изисква се незабавното явяване и действия  на медицинските екипи на 

мястото на извършения терористичен акт, като в оказването на помощ 

на пострадалите участват всички служители от 82. ОУ с всички 

налични средства. 

веднага след 

получаване 

на 

информация 

Пеева Директор - медиц. екипи от 

 25. ДКЦ 

5. Изисква се от кмета обявяване на бедствено положение на територията 

на района и използването на целия наличен ресурс за спасяване на 

пострадалите и минимизиране на загубите. 

при необхо- 

димост 

 Директор  

6. Оценка на създадената обстановка при извършване /след извършване / на терористичния акт: 

 

в. Определяне на броя /или приблизителния брой/ на застрашените 

ученици, служители или външни посетители. 

до 30 мин. дежурния Директор  

г. Определяне границите на поразената зона при извършения 

терористичния акт. 

до 30 мин. Комисия по 

заповедта 

Директор“ - 07. РУ-СДВР 

д. Оказване на съдействие за блокиране на подходите към зоната на 

извършения терористичен акт. 

веднага дежурния Началника 

на 07 РУ 

- сили на 07. РУ- 

СДВР 

7. Дейности по изпълнение на неотложни мерки за намаляване последствията от терористичен акт. 

а. Предоставяне на възможно най-пълна информация на СО-Район 

„Младост“ и на териториалните държавни структури. 

през 30 мин. дежурния Директор  

б. Предприемане на действия за недопускане на паника сред 

незасегнатите от терористичния акт ученици, служители или външни 

посетители.  

незабавно Пеева Директор  

в. Въвеждане със заповед на директора на дежурство от ръководния 

състав до окончателното приключване на спасителните дейности и 

ликвидирането на последствията. 

 

 

веднага след 

заповедта 

отговорни 

дежурни 
Директор  
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№ ДЕЙНОСТИ Срок Изпълнител Ръководител 

Осигуряване 

изпълнението на 

дейностите 

1 2 3 4 5 6 

8. Провеждане на спасителни операции след терористичния акт: 

в. Изпращане на искане за провеждане на спасителни операции. до 30  

минута 

 Директор  

а. Съдействие за определяне на границите на поражение на 

терористичния акт и на района, в които ще се извършват спасителни 

операции. 

до 30  

минута 

Комисия по 

заповедта 
Директор - с помощта на  

специализираните 

сили 

б. Оказване на съдействие за организиране на охраната на поразените 

участъци и ограничаване достъпа до тях. 

до 60  

минута 

сили на  

07. РУ- 
Директор Началник на 

07. РУ-СДВР 

г. Организиране на посрещането на силите на спасителния отряд от 

Единната спасителна система /ЕСС/и съпровождането им до местата 

на поражение. 

след  

пристигане 

Комисия по 

заповедта 
Директор Сили и средства 

на ЕСС 

д. Съдействие за осигуряване на обществения ред в района на 82.ОУ. постоянно по разчети  

на 07. РУ 
Директор Началник на 

07. РУ-СДВР 

9 Дейности за подпомагане и възстановяване след терористичния акт: 

а. Получаване и свеждане на заповедта за край на бедственото 

положение. 

след 

получаване 

дежурния“ Директор  

б. Своевременно събиране на информация за обстановката в 82. ОУ и 

докладване в Район „Младост“ и Столична община. 

на всеки 

час 

дежурния Директор  

в. Предприемане на действия за възстановяване на нормалния ритъм на 

дейността в 82. ОУ. 

постоянно наличния 

персонал 
Директор  

г. Постоянно събиране и предоставяне на информация за състоянието 

на пострадалите. 

постоянно наличния 

персонал 
Директор Кмета на района 

д. Предоставяне на възстановителна помощ на пострадалите и техните 

семейства. 

по график Щаба на 

района 

Председател 

на Щаба 
Кмета на района 

 

Изготвил: Красимира Пеева 

Служител за връзка по сигурността 


