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ПРОФИЛИРАНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ  „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
гр. Казанлък, ул. „Кирил и Методий“ №1 , тел.0431/62567, e-mail: hgkk@abv.bg 

 

 

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА  

 

І. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

❖ Осигуряване на надеждна физическа охрана и защита на училището при нормална и извънредна 

обстановка; 

❖ Осигуряване на строг пропускателен режим и образцов ред в района на училището; 

❖ Недопускане на нерегламентирано проникване, нападение или извършване на диверсионно – 

терористични и вредителски актове; 

❖ Опазване живота и здравето на учениците, учителите и служителите в ПХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ“ 

❖ Предотвратяване проникването и противодействие на влизането на радикални идеи и на техните 

разпространители сред учениците; 

❖ Подобряване организацията на дейността в училище с цел ефективно противодействие на 

използваните от международните терористични организации методи и средства, целящи 

унищожаването на голям брой хора; 

❖ Защита на учениците, преподавателите и служителите в училище и ограничаване на ефекта от 

евентуални терористични действия. 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ 

1. Комисията за противодействие на тероризма да направи оглед на охраната на учебното 

заведение и да набележи мерки при необходимост  за закупуване на допълнителни охранителни 

средства /видеокамери/ за 24 часово наблюдение на района на училището. 

2. Организиране на обучение на учители и служители за разкриване на признаци на подготовка на 

терористична дейност. 

ІІІ. ОПЕРАТИВНИ МЕРКИ 

1. При анонимен сигнал за поставено взривно устройство 

1.1 Анонимният сигнал е получена устна или писмена информация, представена чрез различни 

средства за комуникации, за предстоящо задействане на взривно устройство, без да се съдържат 

данни за извършителите на деянието и автора на съобщението. 
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1.2. Всеки анонимен сигнал се счита за ДОСТОВЕРЕН до доказване на противното от компетентните 

органи. 

1.3. Получаващият сигнала е длъжен да запази спокойствие и да се стреми разговорът с анонимното 

лице да продължи максимално дълго време, с цел да се придобие повече информация за същия, за 

да може впоследствие да бъде идентифициран. 

1.4. Едновременно по време на водене на разговора, а ако това е невъзможно след приключването 

му, се информират длъжностните лица. 

1.5. Незабавно се прекратява влизането в обекта на каквито и да било лица с изключение на онези, 

имащи отношение към случая. 

1.6. Директорът незабавно организира евакуация на учениците, учителите и работещите в 

училището на безопасно разстояние, както и затварянето и заключването му. 

1.7. Директорът, с помощта на Комисията за противодействие на тероризъм, отцепва района около 

училището, като осигурява охраната от безопасно разстояние. 

1.8. Действията на директора трябва да бъдат респектиращи и категорични, с цел да не се допусне 

паника или самоинициативни постъпки от когото и да било, които биха застрашили живота и 

здравето на учениците, учителите и служителите. 

2. При открити безконтролни пакети и багажи в училището 

2.1. Абсолютно се ЗАБРАНЯВА ПИПАНЕТО, ПРОВЕРЯВАНЕТО И ПРЕНАСЯНЕТО ИМ. 

2.2. Незабавно се осигурява отцепването на мястото, където са поставени. 

2.3. Предприемат се мерки за издирване на евентуални очевидци при оставянето им, следи и 

веществени доказателства, с цел идентифициране на лицето, което ги е оставило. 

3. При екстремални ситуации 

3.1. Въоръженото нападение е пряка и непосредствена заплаха за живота и здравето на учениците, 

учителите и служителите чрез огнестрелно или друг вид оръжие и има за цел противозаконно 

отнемане на материални и други ценности, извършване на диверсионно – терористичен или 

вредителски акт. 

3.2. При въоръжено нападение портиерът не предприема никакви действия, които могат да 

предизвикат реакция от страна на нападателите, излагащи на опасност живота и здравето му, както 

и тези на учениците, учителите и служителите в училището. 

3.3. Исканията на нападателите се изпълняват след опити за водене на преговори за евентуално 

отказване или намаляване размера на посегателството, ако поведението на същите и обстановката 

позволяват това. 

3.4. Дежурният или друг учител, при първа възможност, информира: 

- дежурната част на РПУ на МВР 
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- Директора на училището 

- оперативния дежурен  

3.5. Директорът предприема мерки за недопускане на несъзнателни или волеви действия от 

учениците, учителите или служителите. 

 

 
 
 
 
 
12.09.2022 г.        Изготвили: Йордан Йорданов 

Николай Марков 
Иван Димов 


