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 I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

   1.ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 

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

терористична заплаха и в изпълнение на Решение № 669/02.07.2017 г. на Министерски съвет 

за приемане на Национален план за противодействие на тероризма, както и в съответствие с 

изискванията на Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 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 . 

  2. ЦЕЛ НА ПЛАНА: 

Създаване на организация за оптимално изпълнение на задачите при овладяване на 

кризи, своевременно и непрекъснато ръководство и управление на силите и средствата при 

кризисни ситуации и бедствия и опазване живота и здравето на учениците и служителите от 

ПГСС „К.А.Тимирязев”. 

  3.ОБЩА  ПРОГНОЗА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НАКРИЗИ,   

         ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ. 

Тероризмът е съзнателно създадено обществено явление, което си служи със 

заплаха посредством насилие или заплаха с насилие. 

3.1. Тероризъм има винаги когато: 

- извършителите са склонни към насилие или със същата важност към заплаха от 

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. 

 3.2.Вероятни терористични тактики, които могат да бъдат използвани от 

терористична група при извършване на терористичен акт: 

- отвличане. 

- палеж на обект. 

- взривяване на СВУ в обект. 

- атака и превземане на обект. 

- вземане на заложници. 

- използване на специални оръжия /химическо или биологическо/. 

- замърсяване на околната среда в или около обекта. 

3.3.Специфични особености на обстановката и заплахите за средата в която се 

изпълняват задачите: 



-емоционално въздействие, подбуждане на страх сред обществото и привличане 

вниманието на отделни граждани или групи от граждани към изповядваната от терористите 

кауза. 

-човешки жертви и материални щети в обекта подложени на терористичен акт. 

3.4. 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 

значителни екологични щети. 

3.5.Задължителни условия за изпълнение, които се спазват при въвеждането на 

плана в действие. 

-да не се поставя в опасност живота 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 обекта и съоръженията в него. 

3.6. Оценка на риска и спецификата на реагирането на терористична дейност, 

дават основание действията да се дефинират в два основни варианта: 

-действия при заплаха от извършване на терористични актове. 

-действия по овладяване на кризи, възникнали в следствие на терористична дейност 

и ликвидирането на последствия от терористични актове. 

4. ОБХВАТ НА ПЛАНА. 

Настоящият план регламентира ситуациите, отговорностите, съвместните 

процедури и правила за действие на  ПГСС „К.А.Тимирязев” – гр. Две могили за овладяване 

на кризисна ситуация, предизвикана от терористична заплаха или извършен терористичен 

акт, както и прилагане на мерки за преодоляване на последствията за децата и учениците, 

педагогическия и непедагогически персонал и временно пребиваващи външни лица на 

територията на училището. 

Планът създава организация за оповестяване, информиране, реагиране и 

управление на силите и средствата за предотвратяване и неутрализиране на терористични 

заплахи, както и за овладяване на ситуацията и ликвидиране на последствията при 

осъществен терористичен акт. 

При възникване на терористичен акт на територията на обекта се изпълняват 

задачите предвидени в плановете за защита при бедствия. 

 II.МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА 

1.Оценка на риска. 

 1.1.Степен на съществуващия риск. 

а) Функционално предназначение на обекта: Основното функционално 

предназначение на сградния фонд е обучение, като ежедневно пътнико-потока е около 250 



човека. В сградите има около 170 ученици, около 20 педагогически и около 10 

непедагогически персонал, като събота и неделя са почивни дни.  
           б) Местоположение на обекта : Училищната база обхваща площ от 45дка. 

Разположена е в южната част на града, в близост до: 

           - железопътна  линия – Русе-Бяла, минаваща в непосредствена близост до оградата 

на училищния двор. 

           - асфалтов път – Две могили - Борово с умерено по интензивност движение. 

           - теренът на училищната база не е в язовирна или речна заливна зона.  

           - в близост няма предприятия с рискови производства (взривопожароопасни, 

работещи или произвеждащи отровни вещества, йонизиращи лъчения и други). 

           в) Строителна характеристика на сградите. 

           - в училищния двор на гимназията са застроени: 

                  -  централна училищна сграда- масивна, триетажна – 1260 кв.м. разгъната площ; 

                - общежитие за юноши -масивна, двуетажна – 1313 кв.м. разгъната площ; 

                - административна сграда включваща: общежитие за девойки, физкултурен 

салон, кухня, столова, библиотека, учебни кабинети и перално помещение - масивна, 

двуетажна - 1486 кв.м. разгъната площ; 

                - локално отопление с водогрейни котли на ниско налягане и склад за въглища – 

370 кв.м. разгъната площ; 

                - сграда, едноетажна с гаражи и кабинет по металообработване – 319 кв.м. 

разгъната площ; 

           - в учебно-опитното стопанство са застроени: 

                 - сграда, едноетажна с учебни кабинети, ремонтна работилница и гаражи   – 1200 

кв.м. разгъната площ; 

                 - административно битова сграда, едноетажна – 438 кв.м. разгъната площ; 

                 - склад за семена – 105 кв.м. разгъната площ; 

                 - животновъдна ферма – 260 кв.м. разгъната площ; 

По външния периметър са обособени следните входове/изходи: 

      - северен  вход/изход  на училищен двор за ученици, учители, служители и посетители. 

      - северен  вход/изход  на училищен двор за МПС (срещу зърнобаза – Две могили).   

      - южен ( главен ) вход/изход на централната училищна сграда за ученици, учители, 

служители и посетители. 

      - северен евакуационен (авариен) изход на централната училищна сграда. 

  Стените и пода на сградите са изградени от тухлена зидария и стоманобетон и са от втора 

степен на пожароустойчивост. Отоплението е локално с водогрейни котли на ниско 

налягане. Електрооборудване-нормална пожарна опасност. В помещенията на сградата 

има бюра, столове, шкафове, гардероби, компютърни конфигурации, канцеларски 

материали, инвентар и др. 

Според степента на съществуващия риск се определя, като лесно уязвим обект от 

извършване на посегателство, със средна степен на риск. 

 

2.Зони за сигурност. 

В обекта са определени следните зони за сигурност: 

- работна зона – обхваща вход/изход на сградата, където се осъществява контрол на 

влизащите и излизащи лица, както и класните стаи, кабинети, хранилища, физкултурен 

салон и др. 

- външен район – обхваща вход/изход на външния двор, спортна площадка и др. 

 

 



3. Мерки и процедури за действие.  

С цел недопускане на предпоставки за възникване на заплахи от терористичен 

действия в ПГСС „К.А.Тимирязев” гр. Две могили са взети следните мерки: 

  Стриктно спазване на Правилника за контролно-пропускателен режим. Настоящият 

правилник урежда въпросите на контролно-пропускателния режим в ПГСС 

„К.А.Тимирязев” гр. Две могили в работно и извънработно време. Правилникът се явява 

задължителен документ  за учители, служители, помощно-обслужващ персонал, ученици, 

родители и всички външни лица, включително изпълнители по договори за ремонтни 

дейности.  

               3.1. Контролно – пропускателен режим  

    3.1.1. Влизането и излизането на учители, служители, помощно-обслужващ персонал, 

ученици, родители и всички външни лица, включително изпълнители по договори за 

ремонтни дейности се извършва след проверка на документ за самоличност, а при 

съмнение и при физическа проверка съдържанието на багажа.  

    3.1.2. Влизането на външни лица на територията на училището се регламентира както 

следва:  

   - външни лица, включително изпълнители по договори за ремонтни дейности, се 

допускат само след проверена и потвърдена ангажираност;  

   - посещенията се записват в специална книга, в която се отбелязват трите имена, данните 

от документа за самоличност, кого посещава, часа на влизане и излизане от училището;  

   - посетителите се придружават от охранителя до търсените от тях лица;  

   - при учениците и учителите се допускат посетители само по време на междучасие (с 

изключение на учителите, които са свободни по време на час);  

   - влизането на ученици от други училища в сградата през учебно време не се допуска.  

    3.1.3. Забранява се влизането на външни лица, както и на учители, служители, помощно-

обслужващ персонал, ученици и родители, с неадекватно поведение или в нетрезво 

състояние, а също така и внасянето на алкохол и други упойващи вещества в училището.  

    3.1.4. Забранява се приемането на неадресирани или съмнителни пратки, писма и 

пакети. Същите, както и преносителите им, подлежат на внимателна проверка.  

    3.1.5. Забранява се внасянето на обемисти багажи и пакети на територията на 

училището.  

    3.1.6. Наличието и редовността на документите при изнасяне и внасяне от и в 

училищната сграда и училищния двор на вещи, материали, апаратура, инвентар и др. 

подлежат на проверка.  

    3.1.7. Забранява се влизането и паркирането на МПС на територията на ПГСС „К.А. 

Тимирязев” с изключение на автомобили осигуряващи условия за осъществяване на 

учебно-образователния процес или дейност на трети лица с които гимназията е в 

договорни отношения. 

    3.1.8. Отговорността по прилагането на контролно-пропускателния режим се възлага на 

служителя на охранителната фирма. Съдействие в това отношение оказват и чистач-

хигиенистите и дежурните учители за деня.  

            3.2. Допълнителни мерки за сигурност, в съответствие с Насоките за работа на 

системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията 

на COVID-19  

   3.2.1.   При влизане в сградата на училището  учителите, служителите, помощно-

обслужващият персонал, учениците, родителите и всички външни лица, са длъжни да 

използват защитна маска/шлем и да дезинфекцират ръцете си. 

   3.2.2. Забранява се достъпа на родители и външни посетители в сградата на 

институцията.  

   3.2.3. При уведомяване на родител/настойник за наличие на симптоми при ученик 

(повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, 



мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.) и необходимостта на вземе детето 

си, комуникацията се осъществява с медицинското лице, класния ръководител или 

ръководителя на организационния екип за подкрепа, след което се допуска в сградата 

със защитна маска на лицето до помещението, в което е изолиран ученикът.  

   3.2.4. При неотложна необходимост външни лица да влязат в сградата на училището е 

необходимо да се легитимират пред дежурния служител, който информира 

директора/заместник-директор за целта на посещението и след потвърждение ги 

допуска в сградата на със защитна маска на лицето до съответното помещение.  

   3.2.5. Ако е наложително (доказано извършването на услугата не може да бъде 

осъществено до отмяната на извънредната обстановка) служителят от охраната може да 

допусне лице в сградата само след потвърждение по телефон от директора и да го 

придружи до съответното длъжностно лице, което ще обслужи или ще извърши 

услугата. Задължително се използват лични предпазни средства (маска/шлем).  

   3.2.6. След всяко посещение се извършва дезинфекция на всички повърхности, с 

които външните посетители са били в контакт.  

 

            3.3. Наличие на технически средства и изградена в училището система за 

видеонаблюдение/монтирани в двора и сградата на училището /.  

    На територията на ПГСС „К.А. Тимирязев”- гр.Две могили има изградено 

видеонаблюдение. 

  - монтирани са 2 видеокамери на външната стена на централната училищна сграда, които 

обхващат цялото пространство пред нея. 

  - на всеки етаж в коридорите на централната училищна сграда има монтирани 

видеокамери ( 3 бр.). 

  - във всички 4 учебни кабинети на първия етаж на централната училищна сграда има 

монтирани видеокамери ( 4бр.). 

  - на територията на учебно-опитното стопанство има монтирани 3 бр. видеокамери, които 

обхващат цялото пространство около гаражите, учебните кабинети и машино-тракторния 

парк.  

  Сигналите от всички видеокамери се наблюдават постоянно на изведените за целта 

монитори от директора и от дежурните лица по контролно-пропускателен режим, като 

същите се събират, обработват и записват на цифрови видеорекордери. Системата 

архивира всички събития за период от около 10 календарни дни. 

            3.4. Наличие на СОТ. 
  Централната училищна сграда е снабдена със сигнално-охранителна система. Сигналът е 

изведен в обслужващата охранителна фирма ( ЗОНА СОД 2002 ЕООД гр.Русе).  

  В един от учебните кабинети разположен в административната сграда включваща 

физкултурен салон, кухня, столова, библиотека и др., също е инсталирана алармена 

система. 
  Извън работно време, в празнични и почивни дни всички врати са затворени и заключени,  

а спиращите достъпа съоръжения са активирани.  

 По пътищата за евакуация и над изхода са поставени евакуационни осветителни тела. Изходът 

за евакуация е южният (главен) вход/изход и северният (авариен) изход на сградата. 

 

  4. Физическа защита на обекта. 

  Училището  е осигурено с физическа охрана – служител на охранителна фирма ЗОНА 

СОД 2002 ЕООД гр.Русе. Осъществяването на контролно-пропускателния режим се 

осъществява от охранителя съвместно с чистачите-хигиенисти съгласно заповед на 

директора на гимназията. Дежурните учители също оказват съдействие в тази насока. 

 

   

 



5. Превантивни мерки за потиводействие на тероризма. 

   5.1. Системно партньорство между образователните институции, обслужващите ги 

структури на МВР, местната власт и частните охранителни фирми за превенция на 

престъпността и терористичните заплахи и актове.  

   5.2. Провеждане на периодични партньорски срещи, в рамките на които се прави, оценка 

и се установява потребността от повишаване на сигурността на училищната среда, 

включваща:  

     - разработване на общи мероприятия за взаимодействие и обмен на информация с    

обслужващите структури на МВР;  

     - обучение и инструктиране на деца, родители и персонал, както и периодично 

проиграване на действия при възникване на кризи от различен характер;  

Срок: постоянен  

Отговорник: Директор,СВС ( служител за връзка по сигурността), класни ръководители  

   5.3. Организация и осъществяване на пропускателен режим за регламентиран допуск и 

контрол на пребиваването на лица, превозни средства, товари и багажи в сградите и 

прилежащата територия на образователните институции:  

Срок: постоянен  

Отговорник: Директор  

   5.4. Регламентиране и организиране на начина на обявяване на заплаха.  

Срок: постоянен  

Отговорник: Директор  

   5.5.Оказване на съдействие на органите на МВР при извършване на проверка и 

претърсване на помещенията в сградата и прилежащата му територия.  

Срок: постоянен  

Отговорник: Директор , СВС  

   5.6. Изготвяне на план за информиране на родителската общност.  

Срок: постоянен  

Отговорник: Класни ръководители  

 

   5.7. Разработване на инструкции, базирани на настоящите правила, които да са налични 

в близост до всеки телефон на образователната институция, на който е възможно да се 

получи злонамерен анонимен телефонен сигнал.  

Срок: постоянен  

Отговорник: СВС 

     5.8. Поддържане на помещенията и прилежаща територия във вид, гарантиращ 

максимално елиминиране на възможността за скрито поставяне на предмети и материали, 

застрашаващи живота и здравето на деца, родители и персонал.  

Срок: постоянен  

Отговорник: Директор 

     

  6. Ред за оповестяване, информиране и реагиране. 
При получаване на заплаха за извършване на терористичен акт или при осъществен такъв 

незабавно се уведомява дежурния на РУП Две могили и се подава сигнал на тел.112. 

Уведомяват се ръководството на учебното заведение и НКТЦ към ДАНС. 

6.1.При получаване на сигнал. 

  6.1.1. Заплахата от полученото анонимно телефонно обаждане се приема като реална.  

  6.1.2. При възможност се провежда максимално продължителен разговор с подателя на 

сигнала 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.  

  6.1.3. Своевременно се уведомяват Директора на образователната институция за сигнала;  

  6.1.4. Длъжностните лица в съответните помещения и прилежаща територия 

извършват/организират бърз оглед за наличие на съмнителни предмети или вещества, като 

уведомяват ръководителя на образователната институция за резултатите.  



  6.1.5. Когато злонамереното анонимно телефонно обаждане е получено в образователната 

институция, Директора уведомява единния европейски номер за приемане на спешни 

повиквания 112 и началника на Регионалното управление по образование за получения 

сигнал и информира за състоянието на помещенията и прилежащата територия на обекта с 

цел локализиране на евентуална последващата проверка.  

   6.1.6. При липса на установени съмнителни предмети или вещества след огледа и 

съгласувано с органите на МВР ръководителят на образователната институция може да 

вземе решение за продължаване на учебния процес и дейността, без да се предприемат 

мерки за евакуация и последваща проверка.  

  6.1.7. При откриване на подозрителен предмет или вещество и след съгласуване с 

органите на МВР, ръководителят на образователната институция взема решение за 

предприемане на действия по евакуация на деца, персонал и други пребиваващи в сградата 

лица.  

  6.1.8. Чрез предвидените за целта съоръжения се вземат мерки за локализиране на зони с 

открити подозрителни предмети или вещества и недопускане на контакт с тях.  

  6.1.9. Евакуацията се извършва, съгласно предварително разработен и утвърден план, без 

да се допуска паника и хаос.  

  6.1.10. При евакуация пребиваващите в обекта вземат багажа си, за да улеснят 

последващата проверка от органите на МВР й подпомагащите ги длъжностни лица от 

образователната институция.  

  6.1.11. Приоритетно се евакуират лицата, които са в близост до открития съмнителен 

предмет/вещество или застрашени помещения/сгради, както и най-малките деца/ученици.  

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

застрашения обект/помещение, с изключение на органите на МВР и подпомагащите ги 

длъжностни лица от образователната институция.  

  6.1.13. Евакуираните деца и персонал се настаняват в определените безопасни места.  

  6.1.14. Проверява се броя на евакуираните лица.  

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

застрашения обект и подпомагат бързото настаняване на евакуираните в определените 

безопасни места за временно настаняване.  

  6.1.16. Извършва се последваща проверка и претърсване от органите на МВР, в 

съответствие със събраната максимално обективна информация за реалната обстановка в 

застрашения обект. За проверката и претърсването органите на МВР се подпомагат от 

предварително определените длъжностни лица от образователната институция за оказване 

на съдействие.  

  6.1.17. След извършване на проверка на обекта от страна на органите на МВР, 

непотвърждаваща достоверността на сигнала или предполагаща последващо 

неутрализиране на опасността, се подписва констативен протокол, след което 

ръководителят на образователната институция взема решение за възстановяване на 

учебния процес.  

  6.1.18. Когато сигналът за злонамереното анонимно телефонно обаждане е получен чрез 

европейския номер за приемане на спешни повиквания 112, органите на МВР уведомяват 

ръководителя на образователната институция, който предприема своевременното 

изпълнение на по-горе разписаните действия.  

Срок: постоянен  

Отговорник: Директор, СВС, класни ръководители 

 
              6.2.При осъществен терористичен акт:  

   6.2.1. Директорът ръководи мероприятията по защита на хората/децата на територията на 

обекта;  

   6.2.2. Директорът организира, координира временното извеждане и предоставяне на 

неотложна помощ на пострадалите лица;  

   6.2.3.организира се своевременно събиране на информация за медицински загуби и 

материални щети;  



   6.2.4.оказва се съдействие за информиране на хората/децата за предприетите 

ограничителни мерки и мерки за поведение и действие в зависимост от обстановката.  

 

7. Достъп до обекта на външни лица  
    Външни лица, които посещават сградата на ПГСС„К.А. Тимирязев”- гр.Две могили  се 

пропускат след потвърждение по телефона от приемащите директор учители.  

В случаите на извършване на строителни/ремонтни или други дейности в обекта от 

външни изпълнители се издава писмена заповед, в която се посочват пълните установъчни 

данни на фирмата и лицата, които ще работят на обекта /отговорник, три имена, телефон 

за връзка/ и времето, през което ще се извършват дейностите. Пропускането в обекта се 

осъществява от дежурният служител съгласно издадената заповед и само след проверка на 

документите за самоличност и съдържанието на внасяните материали. 

 

    8. Служител за връзка по сигурността. 
  Служителят за връзка по сигурността е длъжен да се запознае с реда за оповестяване, 
информиране и реагиране и при установяване на опасности и рискове за обекта да 
уведоми незабавно оперативния дежурен център на МВР. 
 Служителят за връзка по сигурността задължително провежда първоначален и 
периодичен /не по-малко от веднъж годишно/ инструктаж и обучение на служителите в 
обекта, като при инструктажа се: 
 - запознават с основните правила за действие при засичане на лица със съмнително 
поведение, които безцелно пребивават в обектите, извършват огледи за камери, излъчват 
видима нервност и възбуда и други белези на нетипично поведение. 
 - инструктират за действие при установяването на изоставен багаж – 
чанти,куфари,пакети и др. 
 - инструктират за недопускане на събирането на голям брой посетители в малките 
помещения. 
 - инструктират за повишено внимание при получаване на пратки, пораждащи 
съмнение за наличие на забравени вещества или предмети, или на пратки с неизвестни 
податели. 
 - запознават с начините за оповестяване, информиране и реагиране при извършен 
терористичен акт. 
 - провеждат симулативни тренировки и учения за противодействие на тероризма не  
по малко от веднъж на шест месеца, което се отразява в протокол. 
 За служител за връзка по сигурността на сградата на ПГСС„К.А. Тимирязев”- гр. 
Две могили се определя Михаил Иванов Ванев – старши учител по животновъдство, 
телефон за връзка 0888 171 681 
 
 

№ ОТГОВОРНИ   ИНСТИТУЦИИ 

Стационарен телефон/факс Мобилен телефон Е-mail 

1. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

Дежурен   РУП – Две могили   

тел.  08141/22 49 

  

2. НАЦИОНАЛЕН КОНТРАТЕРОРИСТИЧЕН ЦЕНТЪР /ДАНС/ 

тел. 02/ 814 70 70  signals.nctc@dans.bg 

3. НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПБЗН“ 

тел. 02/982 11 60; 02/982 11 61  fscp-noc@mvr.bg 
 
 
Настоящият План за сигурност при противодействие на тероризма е приет на Общо 
събрание Протокол №1  / 24.09. 2020г. 
 

Изготвил: .......................... 

                      / М. Ванев /   


