Наредба № 8121з-1225/27.09.2017г.за видовете обекти съгласно Закон за
противодействие на тероризма.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
 Недопускане извършването на терористични действия на
територията на Център за специална образователна подкрепа-гр.Ст.Загора,
както и срещу всички негови служители и учаши.
 Подобряване организацията на дейността на ЦСОП-Ст.Загора с цел
ефективно противодействие на използваните от международните
терористични организации методи и средства, целящи унищожаването на
голям брой хора.
 Създаване на организация за оптимално изпълнение на задачите при
овладяването на кризата, своевременно и непрекъснато ръководство и
управление на персонала при кризисна ситуация
 Защита на персонала и учениците и ограничаване на ефекта от
евентуални терористични действия.
СЪЩНОСТ И СПЕЦИФИКИ НА ТЕРОРИЗМА
1.

Същност

Тероризмът е обществено явление, което си служи със заплаха
посредством насилие или заплаха за насилие, за да постигне политическа
промяна и /или значително негативно въздействие върху важни за
държавата и обществото материални ценности.
Тероризмът се осъществява чрез насилствени действия - убийства,
бомбени експлозии, вземане на заложници, шантаж. Тези престъпления
заедно или поотделно се използват, за да се създаде обща атмосфера на
безпокойство и несигурност в обществото с цел силово налагане и
утвърждаване на идеи или промяна на политическия или конституционно
установен ред.
2.

Тероризъм има винаги когато:

Мотивите за извършване на престъпното деяние и целите
на същото са политически и религиозни;
Извършителите са склонни към насилие или със същата
важност към заплаха за 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.
Вероятни терористични тактики, които могат да бъдат
използвани от терористична група при извършване на терористичен
акт:
биологическо)
-

Атентат срещу видни личности;
Отвличане на важни личности или транспортни средства;
Палеж на обект;
Взривяване на самоделна взривно устройство в обект;
Атака и превземане на обект;
Вземане на заложници;
Използване на специални оръжия (химическо или
Замърсяване на околната среда в или около обекта;

4. 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;
Разрушения на отделни сгради, нарушаване контрола на
въздушния транспорт, регулация на ЖП трафик, на пристанищните
операции;
Предизвикване на енергиен недостиг, нарушаване
водоснабдяването, нарушение в работата на банковата система и
информационните структури;

Проникване в компютърно управляване мрежи от
системи за управление на ресурси (енергоснабдяване, газоснабдяване,
водоснабдяване и др.) с цел нарушаване нормалния начин на
функциониране и шантажиране на обществото.
-

ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ
1. Изготвяне на план за повишаване на сигурността при заплаха от
терористичен акт
в Център за специална образователна подкрепагр.Ст.Загора.
Срок: 10.2018г.
Отг.: директора
2. Запознаване с плана за повишаване на сигурността при заплаха
от терористичен акт .
Срок: един месец след утвърждаването на плана
Отг.: директора и заместник - директора
3. Актуализиране на плана за управление при кризи
вследствие на терористична дейност.
Срок: постоянен
Отг.: директора и заместник - директора
4. Директорът да организира извършване на охранително обследване
на сградите на центъра, като се обърне основно внимание на състоянието
на наличните технически средства за охрана и наличието на инструкции и
документи, регламентиращи реда и пропускателния режим.
Срок: октомври 2018г.
Отг.: директора
5.На базата на резултатите и анализите на състоянието на
сигурността на сградите, се предприемат мерки за отстраняване на
допуснатите слабости и пропуски.
Срок: октомври 2018 г.
Отг.: директора
6. Проверка на състоянието на пожарната и аварийната безопасност
на центъра. Определяне на допълнителни мерки за сигурност при
необходимост.
Срок: постоянен
Отг.: В.Василев-учител ЦДО
7.Организиране на симулативни тренировки на служителите от
центъра за реагиране и преодоляване на последиците от терористичен акт
и обучение за разкриване признаци на подготовка на терористична
дейност.
Срок: два пъти годишно/ІХ.2018-VІ.2019г./
Отг.: директор

ОПЕРАТИВНИ МЕРКИ
1. Постоянната комисия за действие при бедствия, аварии,
катастрофи/ тероризъм
в ЦСОП планира и организира цялостната
оперативна дейност по противодействие на тероризма на територията на
центъра. В дейността си той взаимодейства с МВР, МО, НРС и НСО
Срок: постоянен
Отг.: директора и заместник -директора
2. Засилване на контрола върху пропускателния режим
Срок: постоянен
Отг.: директора
МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ
1.Анализ на риска от извършване на посегателство
(степента на съществуващия риск - лесно- или трудно уязвими
обекти и съоръжения) от извършване на посегателство се обуславя от
следните фактори и критерии:
- Местоположение;
- Транспортна достъпност;
- Функционално предназначение и капацитет на обекта;
- вид, количество и стойност на съоръжения, имущество,
вещества, материали, носители на информация и други, намиращи се в
него, които биха били основание за извършване на терористичен акт;
- средства за техническо наблюдение и охрана;
- наличие на потенциална опасност за хората, намиращи се в
обекта и/или в неговия териториален обхват;
- Посещаемост;
- Пътникопоток.
1.1Местоположение
ЦСОП-гр.Стара Загора е образователна институция, разположена в
близост до:
- главен път с интензивно движение ул.”Цар Иван
Шишман” № 76 , ул.“Васил Левски“, катедрален храм “Св. Димитър”,
НЗОК, жилищни сгради и спирки на обществения транспорт. Посочените
улици не представляват главни пътни артерии, както и не са части от
важни транспортни коридори.
1.2.Транспортна достъпност
Целият периметър на сградата е с ограда. Целостта на оградата не е
нарушена. Не са установени скрити и уязвими места за проникване в
сградата.

Достъпът до обекта се осъществява посредством две метални врати,
предвидени за хора и една транспортна връзка. Едната врата се намира в
западната част към улица ,”Цар Иван Шишман” Другата врата се намира
в южната част на обекта към улица „Васил Левски“. Със заповед на
директора е забранен достъпът на МПС в двора на ЦСОП .
1.3 Функционално предназначение, капацитет
ЦСОП-гр.Стара Загора е образователна институция.
Строителна характеристика на ЦСОП-гр.Стара Загора
Обща площ /кв.м/ - 1450
Застроена площ /кв.м/- 528
Незастроена площ /кв.м/ - 922
Брой на сградите - 2 сгради
Етажност на всяка от тях - 1 етаж
Степен на пожароопасност- трета
Тип строителство съгласно чл.123 от Наредба № 5 от 21.05.2001 год. –
тухлено
Първи етаж /характеристика/ - 6 класни стаи, сензорна зала, учителска
стая, дирекция, кабинет-Монтесори, канцелария, хранилище, зала
сензомоторна гимнастика, стая за хранене, коридор, тоалетна, кабинет
ЗДУД
Сутерен: лекарски кабинет, склад на домакина, кабинет логопед,
кабинет арттерапия, кабинет за индивидуална работа, мека стая, складови
помещения - 2 броя, коридор, библиотека на играчките, кабинет
рехабилитация, баня и тоалетна, котелно помещение.
Сграда 2- кабинет професионална подготовка
ЦСОП-гр.Ст.Загора има общо личен състав: 134 човека
Ученици -114; 25- учители, 7- друг персонал
От тях:
- първа
смяна
ученици – 114, учители – 17,арт-терапевт-1,
кинезитерапевт-1
- ученици в ЦДО- 24 , учители – 3, психолог-1, логопед,-1
- целодневен режим на работа- директор и зам.директор- 2,помощен
персонал - 7.
Забележка: 82 ученици се обучават извън сградата, заедно с 11
учители.
1.4.Съоръжения, имущество и вещества в обекта, които биха били
основание за извършване на терористичен акт
В сутерена на сградата се намира котелно помещение . Котелът
/комбиниран газ/дизел/, е подлаган на проверки от компетентни органи и
при възникване на проблем, той се отстранява незабавно.

Достъпът до помещението, в което е разположен котела е посредством
плътни врати с метални решетки се осъществява от огняр или ЗАС.
Отделно от основната сграда има склад с резервоари за горивна течност
(нафта) с обем 1,5 тона. Достъпът до резервоарите е ограничен с плътни
врати.
Имуществото на институцията отговаря на нуждите и изискванията за
ЦСОП. Не представлява интерес от гледна точка на неговата стойност.
В ЦСОП-гр.Ст.Загора няма информация класифицирана като държавна
тайна по смисъла на ЗЗКИ. /
1.5Средства за техническо наблюдение и охрана
В сградата няма изградена система за видео наблюдение.
Сградата на обекта разполага със сигнално-охранителна техника . На
етажа са поставени датчици на СОТ които са свързани към локална
Сигнално охранителна система. Монтиран е паник-бутон в помещетието
на портала.
Дворът и сградите имат охранително осветление-външни лед прожектори.
Физическия достъп се контролира от сензори за движение.
Сключен е договор с лицензирана фирма DSC СОТ за охрана на сградата
и прилежащите и площи.
От разгледаните критерии за анализ на риска може да се заключи, че
рискът от възникване на терористичен акт на територията на Център
за специална образователна подкрепа-Ст.Загора е нисък. Обектът е
оброзователна институция -лесно уязвим.
„Лесно уязвими обекти и съоръжения" са туристически
обекти, исторически сгради и музеи, места за спорт и отдих, търговски
средища и ресторанти, образователни институции, религиозни средища,
многоетажни офисни сгради, банки и финансови институции, транспортна
инфраструктура, хотели и места за тържества и събития.
"Трудно уязвими обекти и съоръжения" са сгради и обекти,
характеризиращи се с ограничен достъп до тях, и сгради и обекти,
защитени с достатъчно ресурси за сигурност.
2.Зона за сигурност в обекта:
Предприети са мерки за подобряване на сигурността и охраната на
центъра.
Западната транспортна врата е затворена/ или с контрол на достъпа на
външни лица и служители при нужда/.

По отношение на вътрешния периметър на обекта (самата сграда), е
ограничен достъпът на външни лица, чрез технически и др. средства в
сервизни помещения,складове, др…./
На входа на ЦСОП-Ст.Загора
пропускателен режим.

/южната

врата/

се

осъществява

1.Всеки работещ и учащ се в Център за специална образователна
подкрепа-гр.Стара Загора има право на свободен достъп в двора и сградата
на центъра в рамките на установеното работно време.
2.С прекратяването на трудовото правоотношение със служителя или
напускане на образователната институция от ученика,те придобиват
статута на външни лица и имат право на достъп до ЦСОП-Ст.загора при
спазване на установения за външни лица пропускателен режим.
3.Контролът по спазването на пропускателния режим се осъществява от
директора.
4.Всички лица, които влизат в сградата на ЦСОП, са длъжни при
поискване от портиер/прислужника да удостоверят самоличността си със
съответния документ. При отказ да направят това, същите не се допускат в
двора и сградата на ЦСОП.
4.1.Всички външни лица са длъжни да изпълняват указанията на
портиер/прислужниците и дежурните учители относно спазването на
вътрешния ред и ненарушаването дейността на центъра
4.2.В ЦСОП е въведено дежурство по график, утвърден от директора.
4.3 През неучебните дни има дежурни учители, които също са
инструктирани за охраната на центъра.
5.Насочено е вниманието на отговорните за охраната на учебното
заведение, че при поява на лица със съмнително поведение или забелязано
нарушение на обществения ред, е необходимо да сигнализират на органите
на реда или на тел.112, или на охранителната фирма чрез паник бутон.
6.Работодателят си запазва правото със заповед да утвърди детайлизирани
правила за достъп до определени работни помещения в сградата.
7.Забранява се влизането и паркирането на МПС на територията на
Център за специална образователна подкрепа-гр.Стара Загора с
изключение на автомобили на служба ПБЗН, Полиция, „ КАТ” , „ Спешна
помощ” .
3.Мерки и процедури за действие
Физическа защита
Центърът разполага с ограда,която няма нарушения в целостта си по
протежението на целия двор, и заключващи се входни врати.
Дворът и сградите имат охранително осветление-външни лед прожектори.
Физическия достъп се контролира от сензори за движение.

На всички врати и прозорци на сградите са поставени метални решетки. В
края на работния ден прислужниците проверяват и затварят плътно
вратите и прозорците.
Сключен е договор с лицензирана фирма DSC СОТ за охрана на сградата
и прилежащите и площи.
Монтиран е паник-бутон.
Регистрационен режим
Външни лица се допускат в двора и сградата на ЦСОП, след
легитимиране, записване на данните в Книга за посещения и издаване на
пропуск.
При извършване на ремонтни и снабдителни дейности от външни за
обекта изпълнители се осигурява присъствието на служител от ЦСОП.В
книгата се вписват условията, при които те ще я осъществяват (дата, час
на влизане, час на излизане, дейност, кой го съпровожда).
Задължителен първоначален и периодичен инструктаж и обучение
Всички служители най-малко веднъж годишно преминават инструктаж
за:
1.Запознаване с основните правила за действие при засичане на
съмнително поведение на хора, които безцелно обикалят обекта,
извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и възбуда и други
белези на нетипично поведение.
2.Инструкции за действие при установяване на изоставени багажи, чанти,
куфари, пакети и др.
3.Инструкции за недопускане на събирането на голям брой посетители в
малки помещения.
4.Инструктаж за повишено внимание при получаване на пратки,
пораждащи съмнение за наличие на забранени вещества или пратки от
неизвестни податели.
5.Запознаване с начините на оповестяване, информиране и реагиране при
извършен терористичен акт.
Тренировки и учения
Провеждат се двапъти в годината симулативни учения за противодействие
на тероризма, което се отразява в протокол.
Мерки за реагиране и преодоляване на последиците от терористичен
акт
1.Действия при заплаха от извършване на терористични актове
При наличие на достоверна информация от заплаха на терористични
действия , се предприемат спешни превантивни действия по указания от
вишестоящи органи и се въвеждат допълнителни мерки за сигурност.

Ред за оповестяване и информиране
•Директора на ЦСОП-гр.Ст.Загора
-Придобива информация за терористична заплаха;
-Провежда превантивни мероприятия за осигуряване на пожарна
безопасност;
-Уведомява незабавно компетентните органи-ОДМВР на чиято територия
се намира обекта;
-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 и др. в центъра,
информирането на областния управител, община Ст.Загора и РУО се
извършва незабавно от директора или упълномощено от него лице.
При получаване на сигнал за подготвяне на терористичен акт, извършване
на терористичен акт с вземане на заложници и извършен вече
терористичен акт, оповестяване то е до 10 минути след началото.
2. Действия по овладяване на кризи, възникнали в следствие на

терористична дейност и ликвидирането на последствия от терористични
актове.
Мерки за защита на учениците и служителите на ЦСОП -гр.Ст.Загора
Медицинско осигуряване:


Целта на медицинското осигуряване е да сведе до минимум
пострадалите сред учениците и служителите при овладяване на
кризата до явяване на компетентните органи. Основната задача на
медицинското лице е оказване на първа медицинска помощ.

Психологическо подпомагане.
 Психологическото подпомагане на учениците и служителите в
първоначалния момент на възникване на кризата се осъществява от
МВР , а в последствие от психолозите на здравните заведения от
района от където се провежда операцията.
 Незабавно се извършва снабдяване с подкрепителни средства(вода и
храна)
При извършване на терористични актове за основа на спасителните и
неотложни аварийно-възстановителни работи ще се въвеждат в изпълнение плановете за действие при наводнения, пожари, технологични аварии.

Приложение за действие при терористична заплаха
№
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Дейност

Срок

Изпълнител

Уведомяване на директора

Незабавно

Уведомяване на учениците и
служителите на ЦСОП гр.Ст.Загора за заплаха или
извършен терористичен акт.
Обаждане на тел.112, оповестяване
на структурните звена на МВР на
територията на областта,
оповестяване на силите за
реагиране;
Изключване на ел.захранването на
ЦСОП
Предприемане на мерки за защита

Незабавно

Лицето
установило
заплахата или
извършения
терористичен
акт/чистачпортиер,
служител и
др./
Директор

Незабавно

Директор

До 10 минути от
началото
При необходимост

Помощен
персонал
Директор
Груп.
ръководители
Директор
Педагогически
персонал
Мед.лице

Евакуиране на учениците и
служителите – съгласно плана за
евакуация
Оказване на първа помощ на
пострадалите
Евакуация на ценности на ЦСОП

Изпълнение разпорежданията на
структурните звена на МВР
10. Организиране на взаимодействието
с МВР и други органи на
изпълнителната власт
11. Осигуряване на реда и маршрутите
за евакуация на пострадали
9.

До 10 минути от
началото
При въвеждане
До 10 мин. от
началото
От момента на
пристигането им
Преди и след
пристигането на
органите на МВР
През периода

ЗАС
Директор
ПК БАК
ПК БАК

Заключителни разпоредби
§1. Настоящият план за противодействие на тероризма влиза в сила
от момента на неговото утвърждаване.
Приложение 1

План за провеждане на инструктажите на служителите
/протокол за проведения инструктаж или книга…….. /
Приложение 2- Действия при установяване на съмнителен пакет

-лица със съмнително поведение
-МПС
- съмнителни предмети /багаж/
Приложение 3

-Мерки за действие при получаване на сигнал за подготвен
терористичен акт
Приложение 4

-Мерки за действие при извършен терористичен акт
Приложение 1

При провеждане на инструктажите на служителите да се
обърне внимание на:
За лица:
* с необичайно поведение и държание;
* с нервно поведение, съсредоточени, стиснати устни;
* с повтарящи се действия;
* избягване на погледа;
* носят облекло несъответстващо за сезона;
За МПС:
* с хора, паркирани продължително време;
* със закрити, повредени или липсващи регистрационни номера;
* паркирани или престояващи не на място спрямо заобикалящата
среда;
*непознат автомобил на паркинга, със затъмнени прозорци или
пердета.
Съмнителни предмети /багаж/:
* оставени на необичайно място /зад цветя, пейки, решетки,
декоративни огради и др./;
* като в близост до багажа няма лице, което би могло да бъде негов
собственик

Приложение 2
ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СЪМНИТЕЛЕН ПАКЕТ ИЛИ ПРЕДМЕТ

1.В случай, че забележите съмнителен предмет, безнадзорно
намиращ се на необичайно място, притежаващ неспецифичен мирис,
издаващ нехарактерен шум, светлини или съдържащ непознати вещества,
не пипайте и не позволявайте на никой да го докосва.
2.Незабавно сигнализирайте на телефон 112 и органите на МВР.
Уведомява се отговорника по сигурността/прекия ръководител . Не
споделяйте с никого какво сте забелязали освен пред полицейските органи.
По същия начин постъпете при получаване на съмнителна пощенска
пратка.
3.Да не се допуска пипане, тръскане, преместване или отваряне
на съмнителния предмет.
4.При пристигане на органите на МВР се дава информация:
- за предприетите до момента мерки и точно местоположение
на предмета/багажа и др.
- за място, ориентир, вид на съмнителния пакет, разположение
или за брой лица, облекло /вид, цвят/, отличителни белези, посока на
движение или място;
- ако е за МПС – тип, модел, цвят, регистрационен номер,
отличителни белези, наличие на други свидетели.
5. До пристигане на органите на МВР, директора ограничава
достъпа на етажа/периметъра, където се намира съмнителния предмет.
6. Евакуират се всички служители, посетители и други лица,
намиращи се в сградата.
7. След пристигане на органите на МВР директора изпълнява
техните указания.
Приложение 3
ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ/СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ
ЗАПЛАХА ИЛИ ИЗВЪРШЕН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ
КАК ДА ПОСТЪПИМ, КОГАТО НАУЧИМ ЗА ПРЕДСТОЯЩ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

възможно най-бързо сигнализирайте в поделение на
МВР или на телефон 112;
кога и къде ще бъде извършен;
не се опитвайте сами да предотвратите терористичния
акт. Възможно е с действията си да станете жертва и/или да затрудните
работата на службите за сигурност;

ако сте очевидец на извършващо се въоръжено нападение
или убийство не се намесвайте, възможно е с действията си не само да
усложните обстановката, но и да станете жертва. Опитайте се да запомните
и по възможност да запишете това, което сте видели. Веднага
сигнализирайте на тел. 112.
ПРИ ПОЛУЧЕН СИГНАЛ ЗА БОМБЕНА ЗАПЛАХА

- всяко получено съобщение (телефон, устно или писмено – по
факс; e-mail или по друг начин), във връзка със заплаха от терористичен
акт, по никакъв начин не се приема като шега и се третира като истинско.
Получилият съобщението:
• следва да запази спокойствие, да бъде учтив и да слуша
внимателно;
• да не разпада телефонната връзка дори и след като „отсреща“
телефона е затворен.
• да потърси алтернативен начин да се обади на тел.112 и да
съобщи, че в момента на телефон ХХХ ХХХ ХХХХ (номера на телефона,
на който е прието съобщението) се съобщава за бомбена заплаха или
терористичен акт.
• ако обаждащия се е предразположен да говори, да му бъдат
зададени насочващи въпроси, касаещи взривното устройство: кога ще
избухне, каква е целта на заплахата, иска ли да загинат хора или само ще
бъдат нанесени материални щети, кога и къде е поставено, какъв е вида на
устройството и как изглежда, накъде да се евакуират хората, за да не
загинат невинни
• да помоли обаждащия се да повтори съобщението или
поставените от него условия, под предлог, че не е чуто или разбрано добре
(с цел печелене на време за проследяване на разговора).
• да обърне внимание на следните характеристики на
обаждащия се: пол и вероятна възраст, говор (бърз, бавен, отчетлив,
заекващ, колеблив, изопачен, фъфлещ, носов, преправен, неясен и др.),
глас (висок, крещящ, хриплив, мек, плътен, писклив, прегракнал, дълбок,
пиян, дрогиран, учтив и др.), дефекти в говора, акцент (местен, чужд,
диалект).
език (отличен, правилен, лош, неприличен, богат, беден и др.), маниер
(спокоен, разумен, обмислен, почтен, ядосан, неразумен, емоционален,
шеговит, налудничав, странен, набожен, присмехулен и др.), шумов фон
по линията (музика, улично движение, влакове, животни, самолети, забава,
гласове, офис техника, заводски машини или сирени, камбанен звън,
викове, бъркотия или тишина и др.).
-Изграждат се временни пропускателни пунктове, при необходимост;

-Временно ограничаване на достъпа до обекта, съгласно плана за
евакуация, след извеждането на служители, посетители и др. от обекта;
-Отговорника по сигурността ограничава достъпа с наличните сили и
средства до идването на служителите на МВР, след което изпълнява
техните разпореждания. Указва се местоположението на служителите
подпомагащи ограничаването на достъпа. Същите се разпределят на
всички подстъпи към и от обекта и им се поставят конкретни задачи.
Приложение 4
ПРИ ИЗВЪРШЕН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

- подаване информация на тел. 112 за мястото, характера,
интензитета на действията;
- данни за пострадали, наличие на щети,
- данни за извършители и друга изисквана от компетентните
органи информация;
- осигурете възможност за безпрепятствено придвижване на
линейки, на пожарни и полиция.
- извършване на правилна преценка за необходимостта от
предприемане на действия за напускане на опасната зона /етаж или сграда/
или оставане в помещението / при затруднен достъп до евакуационните
пътища – стълбища, коридори /
- при избухнал пожар или взрив, закрийте носа и устата си с
дреха, за да не се задушите, легнете временно на земята, докато се
ориентирате в обстановката.
- предприемане на действия за евакуация от мястото на
поражението;
- недопускане на хаотични и панически действия на
евакуиращите се;
- извършване на преброяване на евакуираните лица. При
установяване на липсващо лице (ако са познати) се уведомява
компетентния орган , ръководещ действията на място или на тел. 112;
- забранява се връщането на евакуирало се лице на мястото на
поражението по каквито и да било причини, дори и за оказване на помощ;
- изпълнение указанията на компетентните органи
- в случай, че представителите на пресата или други средства за
масова информация искат да получат информация по случая за се обясни,
че информация за случая може да се получи само от пресцентъра на МВР.

ПРИ ЗАДЪРЖАНЕ НА ХОРА ЗА ЗАЛОЖНИЦИ
- ако помещението или превозното средство, в което се

намирате е превзето от терористи, не ги гледайте в очите и не се
втренчавайте в тях.
- ако някой от терористите захвърли оръжието си, не го
вземайте, защото рискувате спецчастите да ви помислят за един от тях, а
при възможност незабавно уведомете органите на реда
- не влизайте в преговори или в някакви разговори с
извършителите по собствена инициатива и не предприемайте действия,
които могат да провокират нападателя да използва оръжие.
- приемете тактиката на пасивното съпротивление:
- изпълнявайте указанията на терористите, не се
съпротивлявайте, ако ви поискат вещите, дайте им каквото поискат.
- не реагирайте на провокации.
- при стрелба, легнете на земята или се скрийте зад стълбища,
колони, дървета, масивни мебели, седалки, не тичайте.
КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО СЕ НАМИРАМЕ НА УЛИЦАТА?

- по възможност избягвайте големите тълпи от хора, напр. в
големите търговски центрове, автобусни спирки, обществени пазари и др.
Атентаторите почти винаги избират места, където има много хора на куп,
за да извършат покушението си. При подобен вариант, ако човек не
пострада от самия взрив, то паниката в тълпата може да го нарани.
- ако попаднете в панически бягаща тълпа, оставете се тя да ви
води, но при удобен случай се откъснете от нея.
- разширете ръцете в лактите си, за да можете да дишате, ако
сте притиснати.
- избягвайте едри хора и такива с много багаж (те се
придвижват бавно), както и избягвайте да държите ръцете си в джоба.
- ако сте паднали на земята, опитайте всичко възможно да се
изправите на крака. Ако не успеете, свийте коленете към главата си и
прикривайте с ръце отново главата и тила си.
- за да се спасите от тълпата в обществена сграда, заемете
позиция плътно до ъгъла или до стената, въпреки че от подобна позиция
ще ви бъде трудно да стигнете до самия изход.
Най-важното при всяка кризисна ситуация е да не изпадате в
паника, да се опитате да поемете контрол над собствените си емоции,
което ще ви помогне да овладеете и ситуацията около себе си и найважното да спасите живота си , а при възможност и живота на хората
около Вас.

