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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основание
Настоящият план е разработен в изпълнение на Решение на Министерския съвет № 669 от 2
ноември 2017 година за приемане на „Национален план за противодействие на тероризма“ и на
Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, 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, издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на
Държавна агенция „Национална сигурност“, обн. ДВ. бр. 85 от 24 Октомври 2017 г.
2. Цел на плана
Базов приоритет в дейността на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново е безопасността,
сигурността и защитата на неговите служители, ученици и посетители. Планът осигурява този
приоритет, очертавайки основни мерки предприети от училището за противодействие на
тероризма. Неговата цел е развитие на мерките за сигурност, осигуряването на висока степен на
готовност, координирана реакция на личния състав и учениците и ефективно взаимодействие с
органите на компетентните държавни институции при терористичен акт.
3. Задачи на плана
Планът ще подпомогне училищната общност в изпълнение на следните задачи, с отношение
към противодействието на тероризма:
 изпълнение на нормативно определените мерки за противодействие на тероризма;
 постигане на високо ниво на сигурност и защита на училището;
 осигуряване на бързина в реакцията, оценката на ситуацията и решенията за действия;
 изграждане и подготовка на ефективна система за управление при терористичен акт;
 установяване на условия и механизми за вътрешно и външно взаимодействие;
 систематичен отговор на терористичен акт чрез използване на предварително
дефинирани, планирани, координирани и осигурени оперативни процедури;
 минимизиране на паниката и стреса при избухване и развитие на евентуалната криза.
4. Обхват на плана
Планът обхваща:
 Възможните сценарии за терористичен акт срещу училището.
 Анализ на риска за училището от извършване на терористичен акт срещу него.
 Зона на сигурност на училището.
 Персонал за физическа защита.
 Комуникационни средства за оповестяване, управление и взаимодействие.
 Елементите за физическа защита.
 Пропускателен режим и контрол на външни изпълнители/доставчици.
 Инструктажи, обучения и тренировки.
 Органи за управлението на училището при терористичен акт.
 Системата от пунктове и постове, развръщани при терористичен акт.




Нещатни групи и техните отговорност при терористичен акт.
Процедури в отговор на терористичен акт.

II. ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ
1. Въведение
„Критичен инцидент“ (КИ) е понятие, което е с основно използване в областта на
психологията и медицината. Общоприетото разбиране е, че критичните инциденти са внезапни,
неочаквани, резки и мощни събития, които попадат извън обхвата на нормалните човешки
преживявания. Тези събития предизвикват необикновено силни емоционални реакции
(психологически и физически) и имат потенциал да поразят способността на човека за справяне
с нормалните житейски функции в училище, на работното място и в дома.
КИ могат да бъдат провокирани от човека или природата. От своя страна, човешкият акт може
да бъде умишлен или неумишлен. Този план е разработен с оглед на най-жестоките варианти на
умишлено предизвикани КИ в образователните институции. Приетата в този документ
дефиниция на КИ е „Публично убийство на много хора, без подбор на жертвите, за късо време,
в ограничена зона, с използване на огнестрелно, хладно и/или друго оръжие и/или взривни
вещества“. Съответно, всички разработени и включени в плана сценарии на КИ и процедури за
отговор и преодоляване на последствията на КИ имат за отправна точка тази базова дефиниция.
Дефиницията обхваща и неуспешните опити за публично убийство. „Късо време“
кореспондира с времето за реакция и пристигане на местопрестъплението на първите
представители на органите по обществен ред и сигурност. Този параметър е важен, защото
предполага, че училището трябва напълно самостоятелно да отговори на КИ в първите 20
минути от избухването на кризата. В общия случай, това е най-фаталната фаза на инцидента. С
„Ограничена зона“ се подчертава концентрацията на умишлените убийства в сградата и/или
района на училището.
В сценариите за КИ са включени и хипотези, които (строго погледнато) излизат от рамките на
тази дефиниция или в които заплахата за училище е косвена. Причините за това са две:
 В началото на една криза е почти невъзможно да се определи как тя ще протече и
завърши. Допускането в този План е, че ще бъде реализиран нейният най-лош вариант.
 Въпросните хипотези не са отразени в никакви други кризисни планове за действия.
Включването им тук ще допринесе към готовността на училището за съответните
заплахи.
Съответните сценарии допускат следните отклонения в базовата дефиниция:
 първите жертви да са били предварително набелязани;
 кризата да е „тлееща“ и да се развива постепенно – докато „избухне“;
 зоната на КИ да обхваща район, по-широк от този на училището.
Разграничението между някои от сценариите е условно и е направено с оглед на допусканията
за:
 мотиви и цели на извършителя;




мястото на източника на заплахата (в района или извън него);
начина на действие на носителя на заплахата (открит или скрит).

2. Сценарий № 1 – Задействане на взривно устройство.
Такива терористични актове могат да се извършат от терористи, които се самовзривяват или
взривяват дистанционно предварително заложено взривно устройство. Очаква се да има
множество загинали и ранени хора, както и затруднени комуникациите в района на инцидента.
Налага се бързо евакуиране на пострадалите и добра организация на спасителните действия.
Задължително е да се извърши търсене и обезвреждане на взривни устройства, чието
взривяване може да доведе до множество допълнителни жертви. Необходим е бърз мониторинг
на състоянието на околната среда за наличие на токсични вещества или радиационно
замърсяване. С цел задържане на евентуални извършители се блокира зоната на инцидента,
извеждат се гражданите и се снемат данни за тяхната самоличност.
3. Сценарий № 2 – Използване на огнестрелно или хладно оръжие с цел убийство и/или
нараняване.
Тази терористична дейност се осъществява от лица, които използват открито огнестрелно или
хладно оръжие на обществени места, като се стремят да убият или наранят максимален брой
хора или знакови за обществото личности. Основна роля за овладяване на такива ситуации имат
полицейските сили, които трябва да обезвредят стрелеца/стрелците, бързо да изведат хората от
обсега на огнестрелното оръжие и да осигурят свидетели за разследване на престъплението.
Може да се очаква затруднена комуникация в района на инцидента, наличие на паника сред
хората, значителен брой убити или тежко ранени. Важно е на пострадалите спешно да бъде
оказана медицинска помощ. Ситуацията ще се усложни при добре планирани многоточкови
атаки, проведени в няколко места със събиране на голям брой хора при използване на мощно
огнестрелно оръжие или дълго хладно оръжие.
4. Сценарий № 3 – Вземане на заложници в сградата на училището.
При такава терористична дейност се вземат заложници, които се поставят под контрол в
сградата. Целта е водене на преговори с властите, печелене на време или отвличане на
вниманието. Овладяването на ситуацията изисква участие на добре подготвени екипи за
преговори, изолиране на района на инцидента, провеждане на специална операция от СОБТ за
обезвреждане на терористите и извеждане на заложниците. Необходимо е търсенето и
обезвреждането на взривни устройства в близост до мястото на инцидента, както и готовност за
извършване на спасителни дейности и медицинска евакуация.
III. АНАЛИЗ НА РИСКА
1. Функционално предназначение
ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново е образователна институция. В него се обучават ученици
от I до VII клас, както и деца от две подготвителни групи.
2. Капацитет

Капацитетът на училището е 1200 ученика. В момента в него се обучават 946 деца и ученици.
Назначени по щатното разписание са 69 педагогически специалисти, 5 администратори и 11
души помощен персонал.
3. Местоположение
Училището се намира в периферията на широкия център на гр. Велико Търново. Разположено е
на ул. „Филип Тотю“ № 20 в непосредствена близост до градски стадион „Ивайло“ и МОБАЛ
„д-р Стефан Черкезов“.
4. Транспортна достъпност
Сградата и двора на училището са достъпни за лек и лекотоварен автомобилен транспорт. В
двора на училището не се допускат за постоянно местопребиваване каквито и да било
транспортни средства, с изключение на тези, които зареждат училищния стол и училищния
бюфет. Двете основни пътни артерии бул. България и бул. Никола Габровски се намират на
равно отстояние от основния корпус на училището.
5. Инфраструктура
Училището разполага с три обособени корпуса, като застроената училищна площ е 4 дка, и
училищен двор със спортни съоръжения и площадки, съответно 6 дка.
Предвид на обстоятелството, че училището се намира между две големи съръжения с
обществено предназначение – стадион и болница, както и самото му предназначение, биха
могли да се идентифицират следните потенциални опасности за хората, работещите и за децата
учащи в ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново:
- Масови безредици при провеждане на спортни мероприятия;
- Злоумишлени действия с цел предизвикване на обществено напрежение;
- Актове на саморазправа и лично отмъщение на недоволни пациенти и членове на
техните фамилии.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ
1. Изготвяне на план за сигурност и противодействие на тероризма в ОУ „Бачо Киро“, гр.
Велико Търново.
Срок: 12 септември 2018 г.
Отг.: директор, И. Христов, Д. Иванова
2. Определяне на „Служител за връзка по сиугурността“.
Срок: септември 2018 г.
Отг.: директор
3. Запознаване с плана за сигурност при заплаха от терористичен акт на училището.
Срок: 12 септември 2018 г. на ПС
Отг.: директор, И. Христов
4. Персонала на училището да осигурява своевременното изпълнение на мероприятията,
залегнали в плана за управление при кризи вследствие на терористична дейност.
Срок: постоянен
Отг.: И. Христов

5. Актуализиране на плана на училището за управление при кризи вследствие на
терористична дейност.
Срок: постоянен
Отг.: директор
6. Директорът да организира извършване на охранително обследване на сградите на
училището, като се обърне основно внимание на състоянието на охраната, наличието на
технически средства за охрана и наличието на инструкции и документи, регламентиращи
реда и пропускателния режим.
Срок: септември 2018 г.
Отг.: директор, физическа охрана
7. На базата на резултатите и анализите на състоянието на охраната на сградите, директора
да организира провеждането на ПС и обсъдят мерки за отстраняване на допуснатите
слабости и пропуски.
Срок: постоянен
Отг.: директор
8. Проверка на състоянието на охраната, пожарната и аварийната безопасност на
училището. Определяне на допълнителни мерки за сигурност при необходимост.
Срок: постоянен
Отг.: директор, И. Иванов
9. Организиране на обучение на служителите от училището за разкриване признаци на
подготовка на терористична дейност.
Срок: постоянен
Отг.: директор, гл. у-л Ст. Стоянова
10. Засилване на контрола върху пропускателния режим.
Срок: постоянен
Отг.: директор, физическа охрана
V. ОПЕРАТИВНИ МЕРКИ
1. Служителят по връзка със сигурността в ОУ „Бачо Киро“, гр. В. Търново планира и
организира цялостната оперативна дейност по противодействие на тероризма на
територията на училището. В дейността си той взаимодейства с МВР, МО, НРС и НСО.
Срок: постоянен
Отг.: Игор Христов
2. Служителят по връзка със сигурността информира незабавно ОД на МВР – Велико
Търново, при установяване на опасности и рискове за училището.
Срок: постоянен
Отг.: Игор Христов
3. Служителят по връзка със сигурността провежда превантивни мероприятия за
осигуряване на пожарна безопасност с отношение към терористична опасност.

Предприема мерки за защита на учениците, служителите и временно пребиваващите в
училище хора.
Срок: постоянен
Отг.: Игор Христов
4. При получаване на информация за инциденти, свързани със задействането на взривни
устройства, оръжия за масово унищожаване, катастрофи, аварии и др. в училища, детски
градини и обслужващите звена, информиране на областния управител, общините и РУО
се извършва незабавно от директора или служителя по връзка със сигурността.
Срок: постоянен
Отг.: директор, Игор Христов
VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ И ИНФОРМИРАНЕ
1. При заплаха от терористична дейност
При наличие на достоверна информация от заплаха на терористични действия , необходимостта
от предприемане на спешни превантивни действия по оказания от вишестоящи органи се
въвеждат в действие допълнителни мерки за сигурност.
2. При извършен терористичен акт.
В случай на вземане 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.
В зависимост от обстановката взаимодействието ще се осъществи със съседните области,
общини и структури и териториални структури на изпълнителната власт, както следва:
№
1.

Дейност
Уведомяване на учениците и служителите на ОУ
„Бачо Киро” за заплаха или извършен
терористичен акт

Срок
До 10 минути
от началото

2.

До 20 минути
от началото

3.

Уведомяване на ОУ ПБЗН – Велико Търново на
тел.112, оповестяване на структурните звена на
МВР на територията на областта, оповестяване на
силите за реагиране;
Уведомяване на директора на ОУ „Бачо Киро”

4.

Изключване на ел. захранването на училището

5.

Предприемане на мерки за защита

До 60 минути
от началото
При
необходимост

До 30 минути
от началото

Изпълнител
Директор,
Служител за
връзка по
сигурността
Директор,
Служител за
връзка по
сигурността
Служител за
връзка по
сигурността
Помощен
персонал
Директор,
Служител за
връзка по

6.

Евакуиране на учениците и служителите –
съгласно план за евакуация

7.

Оказване на първа помощ на пострадалите

При въвеждане

8.

Евакуация на ценности на училището

9.

Изпълнение разпорежданията на ОУ ПБЗН

До 10 мин. от
началото
До 120 мин. от
началото

10.

Организиране на взаимодействието с ОД на МВР и
други органи на изпълнителната власт

До 120 мин. от
началото

11.

Осигуряване на реда и маршрутите за евакуация на
пострадали

През периода

сигурността,
Класни
ръководители
Директор,
Служител за
връзка по
сигурността,
Педагогически
персонал
Медицинско
лице
Касиер
Директор,
Служител за
връзка по
сигурността
Служител за
връзка по
сигурността
Служител за
връзка по
сигурността

VII. ЗОНА НА СИГУРНОСТ
Като Зона за сигурност е определена външната ограда на дворната пространство на училището,
заключваща се между улиците „Йоновка“, „Ниш“, „Филип Тотю“ и междублоковото
простронство на север от оградата на училището. За да се избегне свободния и неконтролируем
достъп до зоните за спорт и отдих и до училищната сграда е осигурена физическа охрана. Тя се
състои от един служител, които осъществяват физическата защита и пропускателния режим в
училище. В училището функционира точен и ясен механизъм за осъществяване на
пропусквателен режим и задълженията на физическата охрана за неговото осъществяване.
VIII. КОМУНИКАЦИОННИ СРЕДСТВА
Училището разполага с оповестителна радиоуредба, пожароизвестяване, схеми за безопасно
извеждане на учениците до Зони за сигурност, Wi-fi система и аналогови и мобилни служебни
телефони. Налице са и могат да се използват в случай на нужда Web 0.1 и Web 0.2 ресурси.
IX. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА
В ОУ „Бачо Киро“ съществуват изградени елементи за физическа защита така, че да осигуряват
физическа сигурност срещу посегателства над сградата на училището, живота и здравето на
персонала, децата и учениците, без да се нарушава функционално му предназначение, като се
спазват изискванията, регламентирани в ЗУТ.
Елементите за физическа защита са:

Персонал за физическа защита;
Охранително осветление;
Микрочип система за контрол на физическия достъп;
Алармени системи за сигурност, пожароизвестяване, аудиоуредба и системи за
видеонаблюдение;
5. Кабина за физическата охрана и видеоконтрола.
1.
2.
3.
4.

Училището разполага с охранително осветление в двора и сградата на училището. В двора на
училището са разположени 22 осветителни тела, които се задействат автоматично с фотоклетка
след настъпването на нощта. В сградата на училището като охранително осветление се използва
осветлението в централното фоайе и антрето на училището. Охранително осветление – 3 броя
LED лампи – има и в котелното помещение на училището. Аварийно осветление има в края на
всеки един от коридорите и изходите към зоните на сигурност в случай на бедствие, аварии и
катастрофи и критични ситуации.
Физическият достъп до сградата на училището се осъществява след легитимация пред
физическата охрана. Непознатите посетители се записват в журнал за посещенията, след като са
изяснени целите на посещението и обектите, които желаят да посетят.
В училището функционира система за видеонаблюдение с 32 охранителни камери в сградата на
училището и 5 камери в двора на училището. Активно се наблюдават входовете на двора на
училището и главният и западният вход на училищната сграда.
X. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ
1. Всеки работник в ОУ „Бачо Киро” има право на свободен достъп до своето работно
място в рамките на установеното работно време.
2. С прекратяването на трудовото правоотношение с работника, той придобива статута на
външно лице и има право на достъп до ОУ „Бачо Киро” при спазване на установения за
външни лица пропускателен режим.
3. Контролът по спазването на пропускателния режим се осъществява от дежурния учител,
охраната и непедагогическия персонал.
4. Всички лица, които влизат в сградата на училището, са длъжни при поискване от
охраната да удостоверят самоличността си със съответния документ. При отказ да
направят това, същите не се допускат в училището.
5. Всички външни лица са длъжни да изпълняват указанията на охраната и дежурните
учители относно спазването на вътрешния ред и ненарушаването дейността на
училището.
6. В училището е въведено дежурство по график, утвърдено от директора.
7. Забранява се влизането и паркирането на МПС на територията на ОУ „Бачо Киро”, гр.
Велико Търново, с изключение на автомобили на служба ПБЗН, Полиция, „КАТ”,
„Спешна помощ”.
8. За неуредените с този план въпроси се прилагат разпоредбите на действащото трудово
законодателство и утвърдените от работодателя вътрешни актове в ОУ „Бачо Киро”, гр.
Велико Търново.

XI. ИНСТРУКТАЖИ, ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ
Инструктажи, обучения и тренировки се извършват съгласно училищния план за действие при
бедствия, аварии и катастрофи и график за обучението по гражданска защита, утвърден със
заповед на директора в началото на всяка учебна година.
Служителя по сигурността в ОУ „Бачо Киро“, определен със заповед на директора на
училището, провежда първоначален инструктаж на педагогическия и непедагогическия
персонал в училище в срок до 1 месец след утвърждаването на настоящия план и периодични
инструктажи, поне веднъж годишно, като при инструктажа:
1. запознава с основните правила за действие при засичане на лица със съмнително
поведение, които безцелно пребивават на територията на училището, извършват оглед за
камери, излъчват видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение;
2. инструктира за действие при установяване на изоставени багажи - чанти, куфари, пакети
и др.;
3. инструктира за недопускане на събирането на голям брой посетители в малки
помещения;
4. инструктира за повишено внимание при получаване на пратки, пораждащи съмнение за
наличие на забранени вещества или предмети, или на пратки от неизвестни податели;
5. запознава с начините за оповестяване, информиране и реагиране при извършен
терористичен акт;
6. провежда учения за противодействие на тероризма не по-малко от веднъж на шест
месеца, което се отразява в протокол.
XII.ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ
В Правилник за дейността на ОУ „Бачо Киро“ има определен нещатен щаб за действие при
бедсвия, аварии и катастрофи с председател: Елеонора Чергиланова, членове: Иван Иванов,
Даниела Р. Иванова и Емил Тодоров. В неговите прерогативи влизат и дейностите, възникнали
вследсвие от терористичен акт или заплаха от такъв.
Служител по сигурността в ОУ „Бачо Киро“, съгласно чл. 4, ал. 1 на Наредба № 8121з-1225 от
27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, 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,
издадена от министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“, обн. ДВ. бр. 85 от 24 Октомври 2017 г., се определя със заповед на
директора на училището, която е неразделна часто от плана.
XIII. ПУНКТОВЕ, ПОСТОВЕ И НЕЩАТНИ ГРУПИ
1. Пунктовете за управление, Сборен пункт , Пост за първа помощ, Пункт за извозване и
Пункт за събиране с родителите са определени съгласно плана за действия при бедствия,
аварии и катастрофи, с отношение към терористична залаха.
2. Група за първа помощ, за евакуация и сигурност, за осволбождаване на учениците и
други са сформирани като нещатни групи при ОУ „Бачо Киро“, съгласно училищния

план за защита при бедствия, аварии и катастрофи, с отношение към терористична
залаха.
3. Медицинско осигуряване
Целта на медицинското осигуряване е да се сведе до минимум пострадалите сред
учениците и служителите при овладяване на кризата до явяване на компетентните
органи. В ОУ „Бачо Киро” тази функция се осъществява медицинско лице, назначено
към училището. Основната задача на медицинското лице е оказване на първа
медицинска помощ.
4. Психологическо подпомагане на учениците и служителите при нужда се осъществява от
педогогическия съветник в училището.

Заключителни разпоредби
§ 1. Настоящият план за сигурност и противодействие на тероризма влиза в сила от
15.09.2018 г.
§ 2. Планът за за сигурност и противодействие на тероризма в ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико
Търново се преглежда ежегодно и се актуализира при възникване на необходимост.
§ 3. Екземпляр от плана за сигурност и противодействие на тероризма е на разположение на
работещите в ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново в библиотеката на училището, и е качен на
сайта на същото.

