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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ,  ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА, 

ВЪЗНИКВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Този план се разработва на основание чл.23, ал.1 от Закона за противодействие на тероризма и 

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. 

Планът регламентира ситуациите, стратегиите, отговорностите, съвместните процедури, 

тактики и правила за действие на СУ ”Христо Ботев” с.Ветрино, за овладяване на кризисна 

ситуация, предизвикана от терористична заплаха или извършен терористичен акт срещу 

личност, обект или дейност. Прилагане на мерки за преодоляване на последствията за учениците 

педагогическия и непедагогическия персонал и временно пребиваващи външни лица на 

територията на училището. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА 

СУ „Христо Ботев“ се намира в с.Ветрино, община Ветирно, обл.Варна. Община Ветрино е 

разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Варна. 

Общината попада в западната част на област Варна. С площта си от 292,333 km2 заема 7-мо 

място сред 12-те общини на областта, което съставлява 7,64% от територията на областта. 

Границите ѝ са следните: 

• на североизток – община Вълчи дол; 

• на изток – община Суворово; 

• на югоизток – община Девня; 

• на юг – община Провадия; 

• на югозапад – община Каспичан от област Шумен; 

• на запад – община Нови пазар от област Шумен. 

Релеф, води, климат 

Релефът на общината е предимно хълмист. В северната част се простират крайните югоизточни 

разклонения на Лудогорското плато с максимална височина връх Коруколак (355 m), 

разположен северозападно от село Доброплодно. В западната част, по границата с община Нови 
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пазар от област Шумен, западно от селата Белоградец и Ягнило попадат източните склонове на 

платото Стана с височина от 441 m, разположена на 3,3 km западно от последното. В най-

югозападната част, западно от село Невша се издига изолираното възвишение Сараите с 

височина до 362 m. Останалата източна и югоизточна част е по-слабо хълмиста и значително по-

ниска, като най-ниската точка е в коритото на Провадийска река – 58 m н.в. 

Близо 80% от територията на общината попада във водосборния басейн на Провадийска река, 

която протича в най-югозападната ѝ част по границата с община Каспичан и община Провадия. 

От север на юг през средата на общината протича левият ѝ приток река Златина. Най-северната 

част на общината, землището на село Доброплодно, се отнася към Дунавския водосборен 

басейн, като тук протича част от най-горното течение на река Карамандере, ляв приток на Суха 

река. 

На територията на общината има изградени няколко по-големи микроязовира, най-голям от 

които е язовир „Доброплодно“ на река Карамандере, водите на които се използват основно за 

напояване на земеделските земи. 

Водните ресурси не предполагт опасност от наводнения. Промишлеността е слабо развита и не 

представлява източник на опасност. В близост е гр.Девня, който е промишлен център. 

Климатът е умерено-континетален и се отличава със студена  и ветровите зима . снежната 

покривка достига до 15-20 см. през месеците януари и февруари. 

Училището не е разположено в бизост до ЖП гара, главен път с интензивно движение, язовир, 

речна заливна зона или хидротехнически съоръжения, хвостохранилище /специални 

съоръжения и оборудване, предназначени за съхранение или погребване на радиоактивни, 

токсични и други отпадъци/, предприятия с рискови производства, свлачищни терени. 

2. Строителна характеристика на училището:  

Основна сграда  – общинска собственост; масивна сграда с обща застроена площ - 1094 

кв.м.състояща се от:  

a) масивен корпус/старо крило/, построен 1936 г.:  

• Застроена площ /кв.м/ 547 кв.м  

• Етажност на сградата - 2  

 Първи етаж: Разположени са следните кабинети „Директор“, „Зам.директор“, „Счетоводство“, 

„Професионално образование“, „Математика“, „Химия и хранилище към кабинета, „Биология“, 

2 кабинета по „Информационни технологии“.  

Втори етаж: Разположени са кабинети по: „История“, „Учителска стая“, „Архив“, „Англ.език“, 

„География“, „Математика и физика“ и два кабинета по български език и литература. 
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б) Приземен етаж 

- кабинет по: „Музика“, „Педагогически съветник“ , „Изобразително изкуство“, класна стая – 1 

бр., „Столова“ санитарни помещения – 2, медицински кабинет, съблекални – 2 броя, 

физкултурен салон и битова стая. 

в)Котелно помещение 

в) масивен корпус 2 , построен 2008- г.  

• Застроена площ /кв.м/........кв.м  

• Етажност на сградата 2  

• Мазе със ЗП  кв.м.  

Класни стаи – 6 броя, учителска стая, конферентна зала, санитарни помещения – 2 броя с общо 

4 клетки. 

г) масивна сграда, представляваща учебна работилница, построена 1980 г.  

• Застроена площ /кв.м/ 110 кв.м  

• Етажност на сградата 1  

д) открита спортна площадка 1900кв.м, която е асфалтирана. 

ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО:  

Основна сграда старо крило: - дървен гредоред, окачен таван с необходимата степен на 

пожароустоичивост. Покривът е с керемиди. Използва се само комина на котелната инсталация, 

който е долепен външно до сградата.  

Ново крило - стоманобетонна плоча, окачен таван с необходимата степен на пожароустойчивост.  

Училището не разполага със скривалище и противорадиационно укритие. При необходимост 

следва да се използват мазите на жилищните блокове разположени в непорсредствена близост 

до училището. 

Входа за двора на училището за автомобили е един.  

3. Училището работи:  

• І смяна за ученици – от 7.30 до 17.00ч.  

• Работно време на непедагогически персонал – 8.00 до 19.00ч. 

4. Личен състав общо –376, От тях:  

Ученици 323 , педагогически персонал 34 , друг персонал 19 
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АНАЛИЗ НА РИСКА 

1. Въз основа на описаните характеристики на СУ „Христо Ботев“, анализ и оценка на 

рисковете, включително оценка на заплаха от терористичен акт и информационна 

дейност, степентта на съществуващ риск може да се определи като:  

Ниско ниво на заплаха – „Трето ниво“; / чл.19, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на 

тероризма/– наличната информация и събития предполагат оценка за ниска вероятност за 

извършване на терористичен акт.  

      2. За определяне нивото на готовност на ръководните органи на СУ „Христо Ботев“ за 

противодействие на тероризма, в зависимост от нивото на заплаха, се определя следната степени 

на готовност: 

 „Зелена степен“ – постоянна готовност /чл.20.,ал.1 и ал.2 от Закона за противодействие на 

тероризма/ 

ТЕРОРИЗЪМ ИМА ВИНАГИ КОГАТО: 

1. Извършителите са склонни към насилие или със същата важност към заплаха за насилие. 

2. Дейността е замислена да намери психологични отражения, надхвърлящи непосредствената 

цел или непосредствените жертви. 

3. Последствията от дейността са с голямо негативно икономическо въздействие. 

4. Дейността се извършва от група, която не се идентифицира с конкретна държава. 

5. 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. 

 Рискови фактори, определящи терористичната 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; 

 

⁎Активизирането на дейността на религиозни организации и емисари на над национални 

формирования сред определени български общности, насочена към нейното консолидиране 

около крайни форми на религиозна изява; 
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⁎Наличието в страната на симпатизанти на терористични организации и радикални 

формирования на религиозна основа; 

 

⁎Новата и по- активна роля на Република България, членството и в Нато и ЕС и участието в 

антитерористични и военно- хуманитарни операции; 

 

⁎Наличието на краен национализъм, етнически противоречия, социално- икономически 

проблеми и съществуващи нерешени въпроси на държавността  в Югоизточна Европа; 

 

⁎Активизирането на радикални организации и секти в страните от региона, които се опитват да 

разширяват дейността си; 

 

⁎Компактните общности с нисък социален статус и активизирането на публичните дискусии за 

ролята на религиите, като предпоставка за спечелването на отделни лица за каузата на 

радикализма; 
 

Вероятни терористични тактики, които могат да бъдат използвани от терористична 

група при извършване на терористичен акт: 

- Атентат; 

- Отвличане 

- Палеж на обект; 

- Взривяване на  обект; 

- Атака и превземане на обект; 

- Вземане на заложници; 

- Използване на специални оръжия (химическо или биологическо) 

- Замърсяване на околната среда в или около обекта; 

- Шантаж; 

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; 

Използвани средства: 
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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. 

ІІ.ЦЕЛ НА ПЛАНА: 
1. Създаване на организация за оптимално изпълнение на задачите при овладяването на 

кризи, своевременно и непрекъснато ръководство и управление на целите и средствата 

при кризисни ситуации и бедствия и опазване живота и здравето на учениците и 

служителите в СУ „Христо Ботев“. 

2. Недопускане извършването на терористични действия на територията на училището, 

както и срещу всички негови служители и работници. 

3.  Предотвратяване проникването и противодействие на влиянието на радикални идеи и на 

техните разпространители сред групи и общности на територията на училището, като 

база за привличане на терористи. 

4.  Подобряване организацията на дейността на училището с цел ефективно 

противодействие на използваните от международните терористични организации методи 

и средства, целящи унищожаването на голям брой хора. 

5.  Защита на персонала и учениците и ограничаване на ефекта от евентуални терористични 

действия. 

6. Осигуряване на надеждна система за оповестяване и привеждане в готовност за действие 

на организационния екип в СУ „Христо Ботев“ за реагиране при терористична заплаха 

или извършен терористичен акт, минимизиране и ликвидиране на последиците от него. 

7. Създаване на оптимална координация и организация за своевременно провеждане на 

мероприятия за преодоляване на терористични нападения над СУ „Христо Ботев“, 

ограничаване на загубите и оптимална защита  на ученици и персонал. 

8. Осъществяване на своевременно взаимодействие между ръководството на СУ „Христо 

Ботев“ и органите на МВР, ДАНС, органи на местната власт. 

III. МЕРКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ ОСИГУРЯВАЩИ СИГУРНОСТТА НА  

СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ 

1. Задачи: 

1. Да не се поставя в опасност живота и здравето на ученици и персонал, взети за заложници от 

други граждани при извършване на терористичен акт; 

2.  Да не се поставя в опасност живота и здравето на служители, участващи в предотвратяването, 

ограничаването и прекратяването на терористичен акт; 

3.  Да се запази цялостта и годността на обекта и съоръженията в него; 
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2. Контролно – пропускателен режим на хора 

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. 

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 дежурния персонал 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. Забранява се влизането на външни лица, както и на охранители, 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. 

4. Забранява се влизането на външни лица, близки или познати на охранителите в нетрезво 

състояние. 

5. Забранява се на охранителите воденето на извънслужебни разговори с външни лица по време 

на работа. 

6. Забранява се приемането на неадресирани или съмнителни пратки, писма и пакети. Същите, 

както и преносителите им, подлежат на внимателна проверка. 

7. Забранява се внасянето на обемисти багажи и пакети на територията на училището. 

8. 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. Контролно – пропускателен режим на автомобили и други транспортни средства 

1. Влизането на автомобили и други транспортни средства на територията на училището се 

допуска само при наличието на съответен пропуск, издаден от СУ „Христо Ботев“, или с 

предварително информиране ръководството на училището. 

2. Забранява се влизането и паркирането на автомобили и други транспортни средства на 

територията на училището, с изключение само на тези, осигуряващи условия за осъществяване 
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на образователно-възпитателния процес или дейността на трети лица, с които училището има 

договорни отношения. 

4. Технически мерки за охрана в СУ „Христо Ботев“ 

В училището има изградена система за видеонаблюдение, монтирана в сградата на училището. 

В регистър „Видеонаблюдение“ се попълват с данни от автоматично денонощно 

видеонаблюдение (видеообраз) за движението на служителите и посетителите към входа на 

сградата на СУ „Христо Ботев. Записите с видеообрази се съхраняват на отделен персонален 

компютър, монтиран в кабинета на директора. 

 Данните в регистъра се предоставят доброволно от лицата при влизането им в сградата на СУ 

„Христо Ботев. На входовете на сградата са поставени предупредителни табели, че обектът се 

намира под постоянно видеонаблюдение. Данните от този регистър се съхраняват 14 дни. 

5. Превантивни мерки 
1. Системно партньорство между образователните институции, обслужващите  структури на МВР, 

местната власт и частните охранителни фирми за превенция на престъпността и терористичните 

заплахи и актове. 

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: 

2.1.  Оценка на уязвимостта на обекта: 

- основава се на база установени или получени сигнали и информация за противоправни прояви и 

терористични заплахи; 

- установяване на предпоставки за извършване на престъпления, нарушения на обществения ред или 

терористичен акт, в т.ч. пропуски в мерките за гарантиране на сигурността и защита на имущество, 

живота и здравето на деца и персонал; 

- оценката на уязвимостта на обекта периодично се актуализира. 

3. Разработване на общи мероприятия за: 

3.1 Взаимодействие и обмен на информация с обслужващите структури на МВР и ДАНС. 

3.2 Обучение и инструктиране на деца, родители и персонал, както и периодично проиграване на 

действия при възникване на кризи от различен характер. 

3.3 Информационно обезпечаване за превенция - използване на подходящи дидактични 

средства за въздействие върху учащите се в часовете на класа, съобразени с възрастта, за 

формиране на устойчиви негативни нагласи към анонимни телефонни сигнали, заплахи и 

техните извършители.  

3.4 Отпечатване и разпространение на брошури и плакати с национални телефонни номера за 

спешни повиквания.  
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3.5 Провеждане на беседи и други атрактивни дейности, акцентиращи върху съвети към деца, 

родители и персонал за засилване на тяхната бдителност за личната им безопасност, както и 

запознаване с текстове от българското законодателство за превенция с борба с тероризма; 

 3.6 Използване на възможностите на местните средства за масово осведомяване /телевизии, 

радиостанции, ежедневен и периодичен печат и други/, с оглед популяризиране на 

предприетите охранителни мерки, като в рубриките се посочват и телефони за връзка на 

гражданите с органите на местно самоуправление, полицейските структури и други 

компетентни държавни институции. 

3.7 Организация и осъществяване на надеждна охрана и пропускателен режим за 

регламентиран допуск и контрол на пребиваването на лица, превозни средства, товари и 

багажи в сградата и прилежащата територия на образователната институциия. 

3.8 Определяне на служители за оказване на съдействие на органите на МВР при извършване 

на проверка на помещенията в сградата и прилежащата му територия. 

 

IV. РЕД ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ И ИНФОРМИРАНЕ  
1. В СУ „Христо Ботев“ е изграден Училищен щаб и структери за координация и защита 

при бедствия, аварии и катастрофи и пожари, съгласно Заповед РД-72/12.10.2017г.на 

Директора на училището. /приложение  

2. Разработена е схема за оповестяване на личния състав на СУ „Христо Ботев. 

3. Към настоящия план са приложени телефонни номера на училищния щаб и други 

организации имащи отношение към борба с тероризма. 

4. ЗАДАЧИ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА 

1. Директора на СУ ”Христо Ботев ” : 

- Придобива информация  за терористична заплаха;  

- Провежда превантивни мероприятия за осигуряване на безопасност; 

- Уведомява незабавно компетентните органи; 

- Организира оповестяването за създадената обстановка; 

- Предприема мерки за защита на учениците, служителите и временно 

пребиваващите в обекта хора; 

При получаване на информация за инциденти, свързани със задействането на взривни 

устройства, оръжия за масово унищожаване, катастрофи, аварии и др., информирането 

на областния управител, общините и РУО се извършва незабавно от директора или 

упълномощено от него лице. 
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УКАЗАТЕЛ С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА  

Записват се телефонните номера на длъжностните лица от УЩ, ОбК и представителите на други 

ведомства и организации, имащи отношение към защитата при БАКП/:  

Дежурен по Общински съвет за сигурност: 05161/ 2129 

Щаб за защита при БАК към Община Ветрино: 05161/2125 

Кмет на Община Ветрино: 05161/8980 

Началник РУ „ПБС”: 0518 /43155 

Дежурен в РУП гр.Провадия 0518/4-27-04 

Национален телефон за спешни случаи: 112 

V. ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И ДЕЙСТВИЯ 
1. Мерки за защита на учениците и служителите на СУ ”Христо Ботев ”. 

2. 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 СУ ”Христо 

Ботев ” тази функция се осъществява от медицинските лица назначени в училището. Основната 

задача на медицинските лица е оказване на първа медицинска помощ.  

2. Психологическо подпомагане. 

VІ. ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ 
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. 
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Приложение 1 

 

 

№ Дейност Срок  Изпълнител  

1. Уведомяване на директора на СУ „Христо 

Ботев“ 

 

До 10 минути 

от началото 

Портиер, 

помощен 

персонал, 

дежурен 

учител 

2. Уведомяване на учениците и служителите на 

СУ”Христо Ботев” за заплаха или извършен 

терористичен акт  

До 10 минути 

от началото  

Директор 

Зам.директор  

3. Уведомяване на тел.112, оповестяване на 

структурните звена на МВР на територията 

на областта, оповестяване на силите за 

реагиране, информиране местната власт; 

До 10 минути 

от началото 

Директор 

Зам.директор 

4. Изключване на ел.захранването на училището До 60 минути 

от началото 

Портиер  

Помощен 

персонал 

5. Предприемане на мерки за защита При 

необходимост 

Директор 

Класни 

ръководители 

6. Евакуиране на учениците и служителите – 

съгласно плана за евакуация 

 Директор  

Педагогически 

персонал 

7. Оказване на първа помощ и психологична на 

пострадалите 

При 

необходимодт 

Мед.лице 

Психолог 

8. Евакуация на ценности на училището До 10 мин. от 

началото 

Счетоводен 

отдел 

9. Организиране на взаимодействието и 

изпълнение разпорежданията на 

структурните звена на МВР, ДАНС, ГЗ и 

други органи на изпълнителната власт 

До 60 мин. от 

началото 

Директор 

Зам.директор 

10. Осигуряване на реда и маршрутите за 

евакуация на пострадали 

През периода Директор 

Зам.-директор 

Педагогически 

персонал 
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