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1.1. ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА.
Настоящият план е разработен в отговор на нарастване на нивата на терористична
заплаха в глобален мащаб и в изпълнение на т.2 от Решение №669 от 2 ноември 2017 г. на
Министерски съвет за приемане на Национален план за противодействие на тероризма и
ЗПТ и чл. 22, ал. 3 от Закона за противодействие на тероризма (ЗПТ).
Планът е в изпълнение и на изискванията на чл. 3 и чл.5 от Закона за управление и
функциониране на системата за защита на националната сигурност, в съответствие със
Стратегията за национална сигурност на Република България, приета с Решение на
Народното

събрание

от

25.

02.

2011

г.,

и

Стратегията

за

противодействие

на

радикализацията и тероризма (2015-2020 г.), приета с Решение № 1039 на Министерския
съвет от 30. 12. 2015 г.
Прилагането на мерки за пресичане на терористична дейност и овладяване на
последствията от терористични актове ще се осъществява в сложна обстановка, изискваща
добра предварителна организация за реагиране, определена от следните основни фактори:
 затруднено управление вследствие изключителна неопределеност и липса на
информация за параметрите на разрушенията, жертвите и риска за живота и
здравето на хората;
 нарушени или силно затруднени комуникации в зоната на терористичния акт;
 наличието на паника и стрес сред намиращите се в зоната на инцидента граждани;
 усложнени условия за въвеждане на силите за реагиране в зоната на инцидента
поради наличие на разрушения, наводнения, пожари или заплаха за живота и
здравето на служителите при терористични актове с използване на оръжия за
масово;
 затруднено взаимодействие между силите на ведомствата, изпълняващи задачи при
пресичане

на

терористична

дейност

или

овладяване

на

последствията

от

терористични актове;
 съкратени срокове за вземане на решение.
За неуредените случаи свързани със Закона за противодействие на тероризма се
прилага Законът за защита при бедствия.
Термините, използвани в плана, са посочени в приложение № 1.
1.2. ЦЕЛИ.
Осигуряване

на

постоянна

и

адекватна

защита

на

правата

на

гражданите,

юридическите лица, територията и националните интереси на Република България срещу
терористични заплахи.
Единно разбиране на рисковете и координиране действията на компетентните
държавни органи при повишени нива на заплаха от терористична дейност и при
овладяване на последствията от терористични актове.
Превенция

чрез

установяване

и

отстраняване

на

причините

и

условията,

способстващи извършването на тероризъм.
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1.3. УТВЪРЖДАВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ПЛАНА.
Общинският план за противодействие на тероризма се утвърждава от Кмета на
Община Кюстендил, след съгласуване с директорите на Териториална дирекция „НС”
гр.Кюстендил, на Областна дирекция на МВР гр.Кюстендил и на РД „ПБЗН” гр. Кюстендил.
2. ОБХВАТ.
Планът

създава

организация

за

оповестяване,

информиране,

реагиране

и

управление на силите и средствата за предотвратяване и неутрализиране на терористични
заплахи, и за овладяване на ситуацията и ликвидиране на последствията при осъществен
терористичен акт.
Задачите и отговорностите на компетентните институции по противодействие на
тероризма и овладяване на последствията от терористични актове произтичат от Закона за
противодействие на тероризма (ЗПТ), нормативните документи, уреждащи тяхната дейност
и взаимодействието им с други държавни и недържавни субекти.
Министерствата, ведомствата и органите на местната власт изпълняват задачите си
съгласно своите планове за действие, заповедите и разпорежданията на съответните
ръководители.
Отговорностите на Областния управител и на Кмета на Община Кюстендил са дадени
в Приложение №2.
3. ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ.
Съдържанието на възможните сценарии и използваните средства за терористични
актове са посочени в Приложение № 3.
Анализът на извършените през последните години терористични нападения извежда
следните основни сценарии:
•

задействане на взривно устройство в транспортни средства или на места със
събиране на голям брой хора (повече от 50 човека);

•

използване на огнестрелно или хладно оръжие с цел убийство и/или нараняване в
места със събиране на голям брой хора (повече от 50 човека), знакови сгради и
обекти от значение за националната сигурност;

•

вземане на заложници в сгради, въздухоплавателни или други превозни средства.

Вероятни сценарии са и:
•

задействане
националната

на

взривно

сигурност

устройство
с

цел

в

стратегически

предизвикване

на

обекти

от

промишлени

значение
аварии

за
или

извънредни ситуации.
Отрасловата структура на промишлеността в Област Кюстендил и Община Кюстендил е
съставена от четиринадесет основни сектори, от които водещи и доминиращите са
посочени в Приложение № 5.
•

използване на оръжия за масово унищожение;
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•

нерегламентирано проникване в електронни мрежи от системи за управление на
ресурси (енергоснабдяване, водоснабдяване и други) или предизвикване на авария
в газо- или електропреносни мрежи на големи жилищни сгради или комплекси.

За Община Кюстендил и Област Кюстендил има опасност от задействане на взривно
устройство в обекти сгради и съоръжения на газопреносните мрежи и съоръжения, язовири
и др., посочени в таблицата-Приложение № 6.
•

терористичен акт, извършен на територията на чужда държава срещу български
граждани, въздухоплавателни средства, кораби, превозни средства или обекти, при
който са застрашени български граждани на чужда територия;

•

врязване на превозно средство в група цивилни граждани;

•

задействане на взривно вещество или вещество с потенциал за масово поразяване,
поставено в карго, колетни и пощенски пратки;

•

завладяване или причиняване на материални щети на символни за държавността
сгради (президентство, парламент, министерства и други).
Категоризацията на потенциално опасните обекти по степен на уязвимост, важност и

риск за населението са посочени в таблицата-Приложение № 7.
4. НИВА НА ТЕРОРИСТИЧНАТА ЗАПЛАХА.
За оценка на заплахата от терористичен акт се прилагат следните нива на заплаха:
1. "Трето ниво" - ниско ниво на заплаха;
2. "Второ ниво" - високо ниво на заплаха;
3. "Първо ниво" - много високо ниво на заплаха.
Критериите за определяне на нивата на заплаха са:
1. за ниско ниво на заплаха - "Трето ниво" - наличната информация и събития
предполагат оценка за ниска вероятност от планиране и осъществяване на терористичен
акт;
2. за високо ниво на заплаха - "Второ ниво" - значителен брой елементи на
заплаха са оценени като налични в страната или в непосредствено съседство и е налице
реален риск от извършване на терористичен акт;
3. за много високо ниво на заплаха - "Първо ниво" - всички елементи на заплаха
са налични в страната или в непосредствено съседство и е налице висок риск от
извършване

на

терористичен

акт.

Съществуват

непосредствени

намерения

за

осъществяване на такъв акт с налични средства и създадена организация.
5. СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ.
Органите на централната и местната изпълнителна власт, юридическите лица и
едноличните търговци, собственици и ползватели – експлоатиращи или оператори, на
стратегически обекти, които са от значение за националната сигурност, по Постановление
№ 181 на Министерския съвет от 2009 г., прилагат мерки за сигурност, съответстващи на
нивото на заплаха.
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В зависимост от нивото на заплаха от терористичен акт, ръководителят на
Националния оперативен щаб (НОЩ) определя със заповед степента на готовност за
реагиране, в която следва да преминат министерства, ведомства, области, общини и
обекти.
За определяне нивото на готовност на компетентните органи за противодействие на
тероризма, в зависимост от нивото на заплаха, се определят следните степени на
готовност:
1. "Зелена степен" - постоянна готовност;
2. "Жълта степен" - предупреждение;
3. "Оранжева степен" - повишена готовност;
4. "Червена степен" - реагиране.
Мерките, които се прилагат за отделните степени на готовност, са:
„ЗЕЛЕНА СТЕПЕН“ – прилагат се постоянни мерки за сигурност с цел намаляване на
риска от извършване на терористичен акт. Институциите изпълняват ежедневната си
дейност, поддържайки необходимото ниво на готовност за реагиране, като:
- осъществяват постоянен мониторинг и анализ за състоянието на средата за
сигурност по линия на дейност;
- обменят информация за рискове и заплахи, свързани с терористична дейност и
радикализация;
- поддържат готовност за своевременно и координирано противодействие на
терористичните заплахи;
- изграждат и поддържат в готовност за използване комуникационни и
информационни системи за управление;
- разработват планове за противодействие на тероризма и ги поддържат в актуално
състояние;
- провеждат практически учения за реагиране и усвояване на плановете.
„ЖЪЛТА СТЕПЕН“ – средата за сигурност е променила състоянието си и съществува
риск от осъществяване на терористичен акт. Институциите засилват наблюдението на
конкретни параметри на средата за сигурност и повишават готовността за прилагане на
допълнителни мерки за сигурност, като:
- проверяват степента на готовност за противодействие на терористичните заплахи;
- активизират дейността си по събиране, оценка, анализ и обмен на информация по
конкретната заплаха и средата за сигурност;
- правят преглед и оценка на плановете за реагиране и при необходимост ги
актуализират;
- при необходимост провеждат допълнителна подготовка на служителите в
зависимост от характера на риска от извършване на терористична дейност;
- проверяват изправността и работоспособността на комуникационните и
информационните системи;
- усилват охраната на отделни стратегически обекти, масови мероприятия или
отделни сгради и съоръжения с пребиваване на голям брой хора (повече от 50 човека);
- извършват подготовка на транспортни, логистични и други материални средства за
осигуряване на действията;
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- извършват подготовка за прилагане на допълнителни специфични мерки за
сигурност в зависимост от степента и характера на риска.
„ОРАНЖЕВА СТЕПЕН“ – има информация за реален риск за осъществяване на
терористичен акт. Институциите привеждат в действие необходимите специфични мерки за
сигурност, като извършват следното:
- активизират всички източници за добиване и събиране на информация, оценяват,
обобщават и анализират придобитата информация и я предоставят на НКТЦ;
- активизират оперативно-разузнавателната и оперативно-издирвателната дейност
за установяване на терористите и свързаните с тях лица;
- подготвят за незабавно използване Специализирания отряд за борба с
тероризма (СОБТ), други специализирани сили на МВР и формирования на Въоръжените
сили за пресичане на терористична дейност и неутрализиране на терористи;
- преминават в усилен режим на работа и незабавна готовност за въвеждане в
застрашения район на полицейски сили и средства, както и сили и средства на
Въоръжените сили;
- въвеждат, при необходимост, ограничения за придвижване на гражданите,
ограничаване посещението на места със събиране на голям брой хора (повече от 50
човека), обществения транспорт, търговски и други дейности;
- въвеждат повишени мерки за наблюдение и контрол на държавната граница;
- извършват, при необходимост, евакуация на хора и материални средства;
- планират и провеждат допълнителна подготовка на служителите по отношение на
конкретния риск;
- проверяват изправността и активират комуникационните и информационните
системи;
- подготвят транспортни, логистични и други материални средства и сили за
осигуряване на действията при възникване на извънредна ситуация;
- усилват дежурството и при необходимост преминават в постоянен режим на
работа;
- привеждат в работен режим органите си за управление при противодействие на
тероризма.
„ЧЕРВЕНА СТЕПЕН“ – при осъществен терористичен акт:
- Специализирания отряд за борба с тероризма и други специализирани сили на
МВР за пресичане на терористична дейност и неутрализиране на терористи, се привеждат в
най-висока степен на готовност и се въвеждат в зоната на антитерористичната операция;
- по решение на НОЩ и заповед на министъра на отбраната определени сили и
средства от Въоръжените сили се привеждат в готовност за използване и се въвеждат в
зоната на антитерористичната операция, зоната на инцидента или застрашения район;
- директорът на съответната териториална структура на МВР разпорежда и
организира действия, за изолиране района на инцидента, действия на специалните сили за
овладяване на ситуацията, извеждане на хората и провеждане на първоначални действия
по разследване;
- директорът на съответната териториална структура за пожарна безопасност и
защита на населението разпорежда изпълнение на незабавни действия за овладяване на
ситуацията, като с приоритет се изпълняват тези, свързани с опазване на живота и
здравето на хората;
- директорът на съответната регионална здравна инспекция координира дейностите
по медицинското осигуряване, създава организация за оказване на медицинска помощ на
пострадалите и провеждане на хигиенни и противоепидемични мероприятия за гарантиране
здравето и живота на населението;
командирите
на
военни
формирования,
пристигайки
в
зоната
на
антитерористичната операция/зоната на инцидента или застрашените райони, се
представят на ръководителя на ВОЩ/ръководителя на операцията/ръководителя на
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съвместната операция за овладяване на последствията от терористичен акт, за
координиране на действията и уточняване на задачите;
- щабовете за управление на министерствата и ведомствата, на областите и
общините, на чиято територия е извършен терористичният акт се привеждат в готовност за
работа;
- въвежда се постоянен режим на работа на силите и средствата за овладяване на
извънредната ситуация;
- изпълняват се и други дейности, разпоредени от НОЩ.
6. РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ:
6.1. ОРГАНИ И СТРУКТУРИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА.
Общото

ръководство

на

дейността

по

противодействие

на

тероризма

се

осъществява от Министерския съвет на Република България, подпомаган от Съвета по
сигурността при Министерския съвет.
Съгласно чл. 17 от ЗПТ, със заповед на министър-председателя на Република
България се създава Национален оперативен щаб /НОЩ/ за управление на силите и
средствата за противодействие на тероризма. В заповедта поименно се определят неговите
членове, като се посочват и функциите му, съгласно чл. 17, ал. 6 от ЗПТ.
Ръководител на НОЩ е министърът на вътрешните работи. Щабът се свиква по
решение на ръководителя му при заплаха или извършен терористичен акт. Държавните и
местните

органи

и

структури

осъществяват

противодействието

на

тероризма

чрез

изпълнение на възложените им с този закон и с други нормативни актове функции и задачи
и си взаимодействат, както и обменят информация при спазване на действащото
законодателство.
Министерският

съвет

осъществява

общо

ръководство

на

дейността

по

противодействието на тероризма и се подпомага от Съвета по сигурността.
Националният

контратерористичен

център,

разположен

в

Държавна

агенция

"Национална сигурност" (ДАНС), предоставя информация в непрекъснат денонощен
режим на компетентните органи и структури, необходима за предотвратяване и пресичане
на заплахи от тероризъм.
Областният управител и Кмета на Община Кюстендил осъществяват управление на
силите и средствата чрез щабовете, създадени във връзка със Закона за защита при
бедствия.
За непосредствено управление на силите за реагиране в зоната на терористичния акт
със заповед на ръководителя на НOЩ се създава Временен оперативен щаб (ВОЩ). В
състава на ВОЩ се включват ръководителите на екипите, изпълняващи задачи по
овладяване на ситуацията и представители на областния управител и кмета на общината.
Ръководството на ВОЩ се осъществява от директора на областната дирекция на МВР на
чиято територия е извършен терористичен акт, или упълномощено от него лице.
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
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При наличие на данни за конкретна заплаха от терористичен акт или при извършен
такъв може да се проведе съответстваща на заплахата или акта антитерористична
операция. Тя се провежда със заповед на ръководителя на НОЩ, в която се определят
ръководителят на операцията, границите на зоната на операцията и нейното начало.
Функциите на ръководителя на антитерористичната операция са определени в чл. 37 от
ЗПТ. Операцията се координира от ВОЩ, а тактическите действия на специалните сили – от
Тактически оперативен център.
След отпадане на заплахата или на опасността за живота и здравето на хората в
случай на

извършен

терористичен акт операцията

се прекратява

със заповед

на

ръководителя на НОЩ.
За овладяване на последствията от терористичен акт се провежда съвместна
операция на привлечените за участие сили и средства на министерства, ведомства,
общини,

физически

и

юридически

лица.

Общата

координация

на

действията

на

териториалните структури на органите на изпълнителната власт при овладяването на
последствията от извършен терористичен акт се осъществява от Кмета на Община
Кюстендил.
Кмета на Община Кюстендил организира разработването на общински план за
противодействие на тероризма и го утвърждава след съгласуване с директорите на
териториална дирекция „НС” - Кюстендил, на РД „ПБЗН“ - Кюстендил и ОД на МВР Кюстендил.
Кмета на Община Кюстендил организира и контролира изпълнението на превантивни
мерки за недопускане или намаляване на последиците от терористични действия на
територията

на

общината

и

ведомствата.

Превантивната

дейност

се

извършва

от

компетентните органи с цел намаляване на риска от извършване на тероризъм и включва:
- анализ и оценка на рисковете, включително оценка на заплаха от терористичен
акт и информационна дейност;
- сътрудничество и обмен на информация с компетентните органи на други държави
и международни организации;
- изготвяне на планове за противодействие на тероризма;
- прилагане на мерки, предвидени в действащото законодателство.
Кмета на Община Кюстендил организира обучението на ръководния състав и
провеждане на учения за усвояване на плановете.
При всяка степен на готовност за реагиране министерствата и ведомствата,
Областният управител и Кмета на Община Кюстендил изпълняват планираните мерки,
съгласно приложение № 4.
При „оранжева“ или „червена“ степен на готовност за реагиране за изпълняваните
мерки се докладва на ИАГ, чрез представителите на съответната институция в нея.
При заплаха или използване на оръжия за масово унищожение, когато се създава
изключително

тежка

за

реагиране

обстановка,

водещо

ведомство

при

обмена

на

информация е ДАНС чрез Националния координационен център по контрапролиферация.
Сили и средства за радиационна и химическа защита, притежаващи способности за
откриване, определяне на мащабите и ликвидиране на последствията при използване на
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
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оръжия за масово унищожение имат Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ на МВР и специализираните формирования на Въоръжените сили – МО.
7.

ОПОВЕСТЯВАНЕ,

ИНФОРМИРАНЕ

И

ПРОМЯНА

НА

СТЕПЕНИТЕ

НА

ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ.
7. 1. ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ.
При получаване на заплаха за извършване на терористичен акт незабавно се
съобщава на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 (ЕЕНСП 112) и на
посочените в приложение № 7 контакти незабавно се информира НКТЦ.
Националният контратерористичен център анализира получената информация и чрез
председателя на ДАНС предлага на министъра на вътрешните работи определянето на ниво
на заплаха и въвеждането на степен на готовност за реагиране.
Ръководителят на НОЩ свиква консултативния му състав, който изпълнява задачите
си, съгласно т. 6.
Министърът на вътрешните работи, в качеството си на ръководител на НОЩ, след
оценка на нивото на заплаха, със своя заповед определя степента на готовност за
реагиране, в която следва да преминат конкретни министерства, ведомства, области,
общини и обекти, като въвежда в действие и съответната част от плана.
Копие от заповедта се предоставя незабавно на Оперативния дежурен център на
Министерството на вътрешните работи (ОДЦ-МВР), който оповестява министерствата,
ведомствата и органите на местната власт за преминаване в определената степен на
готовност за реагиране. За целта се използват посочените в приложение № 8 точки за
контакт.
Оперативните дежурни на оповестените институции незабавно информират техните
ръководители, които от своя страна разпореждат изпълнение на мерките, предвидени за
съответната степен на готовност, съгласно приложение № 4.
При обявяване на „оранжева“ степен на готовност за реагиране, по решение на
ръководителя му, се свиква основният състав на НОЩ и в този случай оповестените
министерства,

ведомства

и

общински

администрации

периодично

докладват

за

изпълнението на предприетите мерки на ИАГ.
При заплаха от извършване на актове на незаконна намеса в гражданското
въздухоплаване се свиква Съветът за сигурност на гражданското въздухоплаване, който
оценява заплахата и приема мерки за противодействие, за което се информира НКТЦ. При
обявяване на по-високи степени на готовност за реагиране, Областният управител и Кмета
на Община Кюстендил въвеждат в действие плановете за противодействие на тероризма и
изпълняват планираните мерки.
Оповестяването на министерствата и ведомствата за преминаване в по-високи степени
на готовност се осъществява от оперативния дежурен център на МВР (ОДЦ-МВР).
7. 2. ПРИ ОСЪЩЕСТВЕН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ.
В общия случай информацията за извършен терористичен акт на територията на
страната ще се получи на ЕЕНСП 112, в териториалните структури на МВР или центровете
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за спешна медицинска помощ.
При получаване на сигнала на ЕЕНСП 112 същият се обработва от служителите,
съгласно утвърдени вътрешни правила и се предава на службите за спешно реагиране,
съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за националната система за спешни повиквания с единен
европейски номер 112.
Оперативният дежурен на териториалната структура на МВР, на чиято територия е
извършен терористичният акт:
- изпраща на местопроизшествието полицейски сили от единната разстановка;
- докладва на ОДЦ-МВР;
- оповестява структурите на министерството, намиращи се на територията на
областната дирекция;
- оповестява съответния Център за спешна медицинска помощ, областния
управител и Кмета на Община Кюстендил.
Оповестените структури незабавно преминават в „ЧЕРВЕНА“ степен на готовност и
изпълняват планираните дейности.
Дежурният в Оперативния дежурен център на МВР:
- докладва на министъра на вътрешните работи и по негово разпореждане обявява
„ЧЕРВЕНА“ степен на готовност за реагиране за компетентните структури на МВР;
- докладва на главния секретар на МВР;
- информира НКТЦ, Военния команден център на Министерството на отбраната,
Националната служба за охрана, Държавна агенция „Разузнаване“ и Специализираната
прокуратурата на посочените в приложение № 5 точки за контакт;
- оповестява останалите министерства, ведомства и органи на местната власт,
имащи отношение към овладяване на конкретната ситуация, за преминаване в „ЧЕРВЕНА“
степен на готовност за реагиране, като се използват посочените в приложение № 8 точки
за контакт;
- оповестява членовете на консултативния и основния състав на НОЩ и ИАГ към
него.
Оперативните дежурни на оповестените институции незабавно информират техните
ръководители, които от своя страна разпореждат преминаване в „ЧЕРВЕНА“ степен на
готовност за реагиране и изпълнение на предвидените мерки.
Общинският щаб за защита при бедствия се събира в зала № 2, находяща се на
втория етаж на сграда на Общинска администрация – гр. Кюстендил и започват работа.
7.3.Извънредно положение при извършен терористичен акт и преодоляване на
последиците.
При извършване на терористичен акт на територията на общината, от което са
настъпили смърт или увреждане на здравето на мнозина, имуществени вреди или вреди за
икономиката в особено големи размери, или значителни последици за околната среда,
свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически, биологически или
радиоактивни вещества и материали, на цялата или на част от територията на общината,
може да се обяви извънредно положение.
Извънредното положение се обявява, съответно отменя с решение на Народното
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събрание или с указ на президента по установения в Конституцията ред.
Обявяването на извънредно положение се оповестява чрез средствата за масово
осведомяване.
За начало на извънредното положение се приемат часът и денят на обявяването му,
а за край - часът и денят на неговото отменяне.
При обявено извънредно положение, освен мерките и ограниченията по чл. 39 от
Закона за противодействие на тероризма, с решение на Министерския съвет държавните
органи и въоръжените сили могат да:
1. охраняват обекти, застрашени от тероризъм;
2. ограничават или забраняват полети на граждански въздухоплавателни средства
и да въвеждат особен режим на корабоплаване в териториалното море и вътрешните
морски води на страната;
3. забраняват преминаването през държавната граница на Република България;
4. ограничават движението по основни пътни артерии;
5. ограничават движението на железопътния транспорт и да установяват контрол
върху пътниците и товарите;
6. ограничават свободното придвижване и да установяват контрол върху
гражданите и превозните средства;
7. контролират обектите от критичната инфраструктура на общината;
8. ограничават или забраняват достъпа до държавни учреждения;
9. забраняват провеждането на събрания, митинги и манифестации.
При обявяване на извънредно положение предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги:
1. осигуряват възможност за осъществяване на електронни съобщения;
2. осигуряват на компетентните органи достъп до мрежата и/или предоставяните
услуги, както и възможност за безвъзмездно ползване на електронни съобщения чрез
мрежата;
3. временно прекъсват работата на електронните съобщителни мрежи по
разпореждане на компетентните органи.
Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги,

използват

и

поддържат

в

готовност

електронните

съобщителни

мрежи

за

осигуряване на електронни съобщения.
8. РАЗСЛЕДВАНЕ.
8.1.Координиране на действията на компетентните държавни и местни органи;
Действията по разследването се извършват от следовател от Следствения отдел при
Специализираната прокуратура под ръководството на Специализираната прокуратура.
При

първоначалните

действия

на

мястото

на

инцидента

се

привличат

специализирани екипи за търсене и обезвреждане на взривни устройства от състава на
МВР, специализирани лаборатории за мониторинг на състоянието на въздуха от състава на
ГДПБЗН – МВР и МОСВ, лаборатории за мониторинг на състоянието на околната среда и
водите от състава на МОСВ, специализирани екипи за установяване наличието и вида на
радиоактивно замърсяване от Агенцията за ядрено регулиране и Министерството на
здравеопазването.

Специализираните

екипи

дават

препоръки

на

ръководителя

на

операцията на място за поведение и действие на служителите и необходими защитни мерки
спрямо населението.
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
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Районът на инцидента се изолира от сили на МВР и/или Въоръжените сили, които
изграждат външен периметър с цел сигурност и запазване на местопроизшествието за
документиране и изземване на веществени доказателства. В периметъра не се допуска
навлизане на представители на средствата за масово осведомяване и лица, които нямат
пряко отношение към неутрализиране на терористите или овладяване на последствията от
терористичния акт.
8.2. Ръководителят на антитерористичната операция:
1. осъществява общото ръководство на операцията;
2. със заповед назначава свой заместник и отговорни длъжностни лица;
3. определя състава на силите и средствата, необходими за провеждане на
операцията;
4. определя обхвата на приложимите мерки и временни ограничения при
провеждането на антитерористичната операция и органите, които ще ги прилагат;
5. създава временен оперативен щаб за координиране на действията на
участниците в операцията на място, определя структурата и процедурите в оперативния
щаб, както и непосредствените задачи на участващите в операцията;
6. издава разпореждания, които са задължителни за всички лица, включени в
състава за изпълнение на операцията; когато разпорежданията са издадени устно, се
съставя писмен протокол;
7. определя лицата за водене на преговори при задържане на заложници след
решение на Националния оперативен щаб;
8. след приключване на операцията за противодействие на тероризма организира
изготвянето на отчет и анализ за извършените в щаба дейности и го представя на
ръководителя на Националния оперативен щаб;
9. изпълнява и други задачи и дейности, предвидени в плановете за
противодействие на тероризма и в нормативните актове.
9. КОМУНИКАЦИИ С ОБЩЕСТВОТО.
Националният

оперативен

щаб

информира,

чрез

Пресцентъра

на

МВР,

координирано с Пресцентъра на Министерски съвет и ДАНС, населението на общината за
предприеманите действия за ограничаване и преодоляване на заплахата и за необходимите
предпазни мерки и действия.
При мащабни терористични актове НОЩ обявява на обществеността открита линия
(телефон, електронна поща) за контакт с близките на пострадалите или за подаване на
информация, свързана с терористичния акт. В зоната на антитерористичната операция
могат да се ограничават отделни права на гражданите чрез прилагане на мерки и временни
ограничения.
В зоната на антитерористичната операция всяко лице е длъжно:
1. да понесе ограниченията и да изпълни задълженията във връзка с мерките,
приложени от органите по чл. 39, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма;
2. да оказва съдействие, да не пречи и да не възпрепятства органите, участващи в
операцията;
3. да предостави комуникационни, съобщителни и други технически средства;
4. да допусне влизането на органите, участващи в операцията, и разполагането на
специална техника, извършване на теренни преустройства, разчистване, отстраняване,
унищожаване или повреждане на имущество, съоръжения и насаждения;
5. да предостави незабавно на органите, участващи в операцията, всяка известна
му информация, свързана със заплахата от тероризъм или с извършения терористичен акт.
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
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Средствата за масово осведомяване при поискване от ръководителя на операцията
или от определен от него служител предават незабавно и без изменение съдържанието и
смисъла

на

информацията,

необходима

за

осведомяването

на

обществеността.

Информацията се предава безвъзмездно.
Информацията, която се разпространява чрез средствата за масово осведомяване
по време на антитерористична операция, не може да съдържа данни, разкриващи
специални техники и тактики на операцията, самоличността на лицата, участващи в
операцията, както и други данни, които могат да попречат на провеждането на операцията
или да застрашат живота

и здравето на хората

и на

лицата, които подпомагат

извършването на операцията.
Основните принципи на управлението и функционирането на системата за защита на
националната сигурност са:
1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които
Република България е страна;
2. политически неутралитет;
3. зачитане и гарантиране правата на човека и основните свободи;
4. обективност и безпристрастност;
5. сътрудничество с гражданите и техните организации;
6. откритост, прозрачност и отговорност при формирането и провеждането на
политиките за защита на националната сигурност;
7. централизирано управление и контрол на разузнавателната дейност;
8. защита на информацията и на източниците за придобиването ѝ;
9. своевременно предоставяне на информация по компетентност на друг орган или
структура от системата за защита на националната сигурност или на друг държавен орган;
10. съгласувано провеждане на дейностите за защита на националната сигурност и
съчетаване на явни и тайни форми и способи на работа.
В зоната на антитерористичната операция органите на МВР, военнослужещите от
въоръжените сили и определените органи, в рамките на своята компетентност, имат право
да прилагат следните мерки и временни ограничения:
1. проверка за самоличност на лицата;
2. задържане на лице при невъзможност да се установи самоличността му; при
задържане от други органи се уведомяват полицейските органи на МВР и лицето им се
предава;
3. задържане на лица, които възпрепятстват изпълнението на мерките при
провеждането на операцията; при задържане от други органи се уведомяват полицейските
органи на МВР и лицето им се предава;
4. доброволно или принудително извеждане на лица;
5. преместване на превозни средства;
6. усилване на охраната на стратегически обекти от значение за националната
сигурност и на обекти на критичната инфраструктура;
7. използване на превозни средства на организации, независимо чия собственост
са, с изключение на превозните средства, ползващи се със специален статут по силата на
международен договор, ратифициран и влязъл в сила за Република България, а в спешни
случаи - и на превозни средства, принадлежащи на физически лица, за превозване на
лица, нуждаещи се от спешна медицинска помощ в лечебните заведения за болнична
помощ, както и за преследване на лица, когато забавянето може да застраши човешки
живот или здраве;
8. спиране на производства и дейности, в които се използват взривни,
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
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радиоактивни, химически и биологично опасни вещества;
9. ползване или прекъсване на комуникационни връзки;
10. извеждане на лица, живеещи на територията, в която се провежда операцията,
и настаняването им на безопасни места;
11. провеждане на санитарно-епидемиологични, ветеринарни и други мерки;
12. спиране или отклоняване на движението на превозни средства и пешеходци по
улиците в определени участъци или в цялата зона;
13. осигуряване на достъп на лицата, участващи в операцията, до жилищни,
производствени и други сгради и помещения на физически и юридически лица;
14. проверка на физическите лица и техните вещи при влизане и излизане от
зоната, в която се провежда операцията;
15. проверка на превозните средства и на превозваните в тях вещи, включително
чрез използване на технически средства, при влизане и излизане от зоната, в която се
провежда операцията;
16. ограничаване или забрана на носенето или продажбата на оръжия, боеприпаси,
взривни вещества, пиротехнически изделия;
17. отстраняване на лица, осъществяващи частна охранителна дейност, и
осъществяване на охранителната дейност от компетентните органи;
18. спиране на дейността на институциите в предучилищно, училищно и висше
образование и в детските ясли;
19. прекратяване на митинги, събрания или манифестации, тържества, културни и
спортни прояви, ритуали или религиозни обреди.
Органите

на

МВР

и

военнослужещите

от

въоръжените

сили,

осъществяващи

операцията, в зоната на операцията имат право да:
1. използват тактически действия и мерки по всяко време на денонощието с цел
запазване живота на лицата, намиращи се в зоната на операцията;
2. разгръщат незабавно център и да разполагат индивидуално оборудване за
ядрена, химическа и бактериологична защита.
В

зоната

на

операцията

се

реализира

независима

автономна

и

защитена

комуникационна свързаност, която да гарантира на участниците координираност и
безопасност.
В зоната на операцията доставчиците на информационни и телекомуникационни
услуги са длъжни да управляват техническите си средства в съответствие с указания и
препоръки, дадени от ръководителя на операцията.
Технически и/или комуникационни средства в зоната на операцията, включително
носителите на информацията, съдържаща се в тях, могат да се изземват, ограничават
(физически,

комуникационно

или

информационно)

и/или

да

се

унищожават

при

необходимост от предпазване на живота и здравето на населението или на длъжностни
лица, участващи в операцията.
Частните охранителни структури, изпълняващи охранителна дейност в зоната на
операцията, изпълняват разпореждания на ръководителя на операцията или определено от
него длъжностно лице.
Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги по разпореждане на компетентните органи, временно ограничават ползването на
електронни съобщителни услуги от определен потребител.
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10. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ.
10.1.Държавните и местните органи и структури в рамките на своята компетентност:
1. поддържат в готовност сили и средства и осигуряват участието на ръководените
от тях органи и структури в съответствие с Националния план за противодействие на
тероризма, Областния план за противодействие на тероризма и Общинския план за
противодействие на тероризма;
2. взаимодействат помежду си;
3. осъществяват сътрудничество с юридически лица и граждани;
4. осигуряват извършването на информационно-аналитична и прогностична дейност
за противодействие на тероризма;
5. приемат, съответно утвърждават планове за противодействие на тероризма за
изпълнение на задълженията им, предвидени в Националния план за противодействие на
тероризма;
6. осъществяват контрол върху изпълнението на дейностите за противодействие на
тероризма в съответствие със законовите си правомощия;
7. планиране и провеждане на обучение и подготовка за действие при терористичен
акт.
8. осигуряват провеждането на тренировки и учения за противодействие на
тероризма;
9. организират поддържането на изготвяните от тях планове в актуално състояние.
10.2. Планът се въвежда в действие за цялата страна със заповед на Министърпредседателя на Република България по предложение на Министъра на вътрешните работи.
Действията по изпълнение на плана се прекратяват със заповед на Министърпредседателя по предложение на Министъра на вътрешните работи.
11. ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА.
За осигуряване ефективното изпълнение на плана най-малко един път на две години
се провеждат национални учения за практическо отработване на отделни елементи от
плана.
Ръководителите на Областния щаб за защита при бедствия и на Общинския щаб за
защита при бедствия организират събиране и обучение на щабовете най-малко един път на
две години.
12. ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ.
Общинският план за противодействие на тероризма има връзка с:
- Националният план за противодействие на тероризма;
- Областният план за защита при бедствия на Област Кюстендил.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Термини и определения – (Приложение № 1).
2. Отговорности на компетентните институции (Приложение №2).
3. Възможни сценарии за терористични актове (Приложение №3).
4. Степени на готовност и дейности, свързани с тях дейности (Приложение №4).
5. Категоризация на потенциално опасните обекти по степен на уязвимост, важност и риск
за населението (Приложение №5).
6.Опасност от нерегламентирано проникване в електронни мрежи от системи за управление
на ресурси (енергоснабдяване, водоснабдяване и други) или предизвикване на авария в
газо- или електропреносни мрежи (Приложение №6).
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
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7. Отраслова структура на промишлеността в област Кюстендил (Приложение №7).
8.Точки за контакт на институциите, отговорни за изпълнението на плана (Приложение
№8).
9. Схема за оповестяване на силите при терористична дейност (Приложение №9).
10.Регистрация на извършените изменения в документа (Приложение №10).
11. Регистрация на проверките (Приложение №11).
12. Разпространение на плана (Приложение №12).
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e-mail: obshtina@kustendil.bg; web: www.kustendil.bg

Ръководителите на Областния щаб за защита при бедствия и на Общинския щаб за
защита при бедствия организират събиране и обучение на щабовете най-малко един път на
две години.
12. ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ.
Общинският план за противодействие на тероризма има връзка с:
- Националният план за противодействие на тероризма;
- Областният план за защита при бедствия на Област Кюстендил.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Термини и определения – (Приложение № 1).
2. Отговорности на компетентните институции (Приложение №2).
3. Възможни сценарии за терористични актове (Приложение №3).
4. Степени на готовност и дейности, свързани с тях дейности (Приложение №4).
5. Категоризация на потенциално опасните обекти по степен на уязвимост, важност и риск
за населението (Приложение №5).
6.Опасност от нерегламентирано проникване в електронни мрежи от системи за управление
на ресурси (енергоснабдяване, водоснабдяване и други) или предизвикване на авария в
газопреносни или електропреносни мрежи (Приложение №6).
7. Отраслова структура на промишлеността в област Кюстендил (Приложение №7).
8.Точки за контакт на институциите, отговорни за изпълнението на плана (Приложение
№8).
9. Схема за оповестяване на силите при терористична дейност (Приложение №9).
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10.Регистрация на извършените изменения в документа (Приложение №10).
11. Регистрация на проверките (Приложение №11).
12. Разпространение на плана (Приложение №12).
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Приложение № 1
ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС НА Р БЪЛГАРИЯ
Чл. 108а За тероризъм се наказва този, „който с цел да създаде смут и страх в
населението или да заплаши, или да принуди орган на властта, представител на
обществеността или представител на чужда държава или на международна организация
да извърши или пропусне нещо в кръга на неговите функции, извърши престъпление по
чл. 115, чл. 128, чл. 142, ал. 1, чл. 216, ал. 1, чл. 326, чл. 330, ал. 1, чл. 333, чл. 334,
ал. 1, чл. 337, ал. 1, чл. 339, ал. 1, чл. 340, ал. 1 и 2, чл. 341а, ал. 1 - 3, чл. 341б, ал. 1,
чл. 344, чл. 347, ал. 1, чл. 348, чл. 349, ал. 1 и 3, чл. 350, ал. 1, чл. 352, ал. 1, чл. 354,
ал. 1, чл. 356е, ал. 1, чл. 356з,.....“.
Съгласно чл. 142 и чл. 142а. отвличане и противозаконно лишаване от свобода
извършва този, който отвлече другиго и който противозаконно лиши някого от свобода.
ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
§ 1. от Допълнителните разпоредби:
1. Тероризъм е всяко престъпление по чл. 108а, ал. 1 – 4, ал. 6 и 7, чл. 109, ал. 3, чл.
110, ал. 1, предложение шесто и ал. 2, чл. 308, ал. 3, т. 1 и чл. 320, ал. 2 от
Наказателния кодекс.
2. Терористичен акт е акт, с който се осъществява „тероризъм“.
3. Антитерористична операция са съгласувани по цел, време, място и задачи действия,
провеждани под единно ръководство за предотвратяване и/или пресичане на
терористичен акт или за преодоляване на последиците от извършен терористичен акт.
ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА
НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
Чл. 2. Национална сигурност е динамично състояние на обществото и държавата, при
което са защитени териториалната цялост, суверенитетът и конституционно
установеният ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на
институциите и основните права и свободи на гражданите, в резултат на което нацията
запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива, както и когато страната
успешно защитава националните си интереси и реализира националните си приоритети.
§ 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби – криза е събитие, което нарушава състоянието
на национална сигурност в резултат на целенасочени действия или бездействия на лица,
групи или организации.
§ 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби – ситуационен център е структура,
осъществяваща събирането, анализирането и незабавното докладване на постъпила
информация във връзка с предотвратяване и/или ограничаване на кризи, както и за
координиране на мерките и действията за реакция, овладяване и преодоляване на
кризата.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА БОРБА С БОМБЕНИЯ ТЕРОРИЗЪМ
Чл. 1. Взривно или друго смъртоносно устройство означава:
(а) взривно или запалително оръжие или устройство, предназначено или имащо
способност да причинява смърт, сериозни телесни наранявания или значителни
материални щети; или

(б) оръжие или устройство, предназначено или имащо способност да причинява смърт,
сериозни телесни наранявания или значителни материални щети чрез изпускане,
разпръскване или допир на отровни химически вещества, биологични агенти или
токсини или подобни вещества, или радиация или радиоактивен материал.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ВЗЕМАНЕТО НА ЗАЛОЖНИЦИ
Чл. 1. Всяко лице, което залови или задържи и заплашва да убие, да нарани или да
продължи да задържа друго лице (наречено по-нататък „заложник“) с цел да принуди
трета страна, а именно държава, междуправителствена организация, физическо или
юридическо лице или група лица да извърши определено действие или да се въздържи
от такова като пряко или непряко условие за освобождаването на заложника, извършва
престъплението вземане на заложници по смисъла на тази конвенция.
Всяко лице, което:
а) извърши опит да вземе заложници или
б) е съучастник на лице, което извършва или се опитва да извърши действия на вземане
на заложници, също извършва престъпление по смисъла на тази конвенция.

Приложение № 2

ОТГОВОРНОСТИ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
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 На основание Закона за автомобилните превози отправя искане към превозвачите за
предоставяне на транспортни средства при извършване на спасителни дейности и при
евакуация на хора, животни и материални ценности.

Приложение № 3

ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ

1. ЗАДЕЙСТВАНЕ НА ВЗРИВНО УСТРОЙСТВО В ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ИЛИ НА
МЕСТА СЪС СЪБИРАНЕ НА ГОЛЯМ БРОЙ ХОРА (ПОВЕЧЕ ОТ 50 ЧОВЕКА)
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.
2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ИЛИ ХЛАДНО ОРЪЖИЕ С ЦЕЛ УБИЙСТВО И/ИЛИ
НАРАНЯВАНЕ В МЕСТА СЪС СЪБИРАНЕ НА ГОЛЯМ БРОЙ ХОРА (ПОВЕЧЕ ОТ 50 ЧОВЕКА),
ЗНАКОВИ СГРАДИ И ОБЕКТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
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.
3. ВЗЕМАНЕ НА ЗАЛОЖНИЦИ В СГРАДИ, ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ ИЛИ ДРУГИ
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
При такава терористична дейност се вземат заложници, които се поставят под
контрол в сграда, самолет или друг вид превозно средство. 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.
4. ЗАДЕЙСТВАНЕ НА ВЗРИВНО УСТРОЙСТВО В СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ ОТ
ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ С ЦЕЛ ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ
АВАРИИ ИЛИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ

Терористичният акт може да се извърши чрез активиране на взривно устройство,
намиращо се в превозно средство или чрез използване на летателен апарат. Възможно е
изпускане в атмосферата на токсични вещества, причиняване на наводнения, свлачища
или срутване на големи земни маси. В зависимост от последствията може да се очакват
множество

жертви,

екологично

замърсяване,

разрушения

на

сгради,

нарушаване

операциите на летище, пътни съоръжения, летищна или железопътна инфраструктура и
значителни икономически загуби. От съществена важност са ефективните спасителни
операции, гасенето на възникнали пожари и оказването на спешна медицинска помощ
на пострадалите.
5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ
Този вид терористична дейност е особено опасна поради голямото разнообразие
от начини за нейното извършване. Трудното разкриване на причините и последствията
прави изключително сложни спасителните дейности и разследването. За спасяването на
големия брой жертви са необходими специализирани медицински действия. Очакваните
щети са значителни.
6. НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ПРОНИКВАНЕ В ЕЛЕКТРОННИ МРЕЖИ ОТ СИСТЕМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ (ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ДРУГИ) ИЛИ
ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА АВАРИЯ В ГАЗО- ИЛИ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ МРЕЖИ НА ГОЛЕМИ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ИЛИ КОМПЛЕКСИ
Терористичният акт е насочен към осъществяване на неоторизиран достъп до
информационни източници и/или мрежи, които управляват, контролират или показват
важни

за

страната

дейности

(енергоснабдяване,

водоснабдяване

и

други)

или

предизвикване на аварии, които ще доведат до спиране на газо- или електроподаването
и/или до невинни жертви.
Допълнителни цели са уебресурсите на държавното ръководство, на публични
личности и други, насочени към радикализиране на настроенията и уронване на
легитимността им. За осъществяването на такава терористична дейност се използват
дефицити

в

информационните

инфраструктури

и

в

служители,

ангажирани

с

поддържането им.
Реагирането попада основно в областта на системите за киберсигурност.
7. ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ, ИЗВЪРШЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА, СРЕЩУ
БЪЛГАРСКИ

ГРАЖДАНИ,

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ

СРЕДСТВА,

КОРАБИ,

ПРЕВОЗНИ

СРЕДСТВА ИЛИ ОБЕКТИ ИЛИ ПРИ КОЙТО СА ЗАСТРАШЕНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НА
ЧУЖДА ТЕРИТОРИЯ
Терористичният

акт

е

осъществен

на

територията

на

чужда

държава,

в

международни води или във въздушното пространство на чужда държава. Основната
комуникация по повод на пострадали български граждани и тяхната евакуация се
осъществява по линия на МВнР. При необходимост се подготвят екипи за извършване на
спасителни дейности или такива за специализирана намеса, съгласно обстановката.
8. ВРЯЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО В ГРУПА ЦИВИЛНИ ГРАЖДАНИ
Терористичният акт може да се осъществи от членове или симпатизанти на
терористични структури или саморадикализирали се лица. Извършителите може да са

жители на населеното място или държавата, където ще се извърши нападението, или да
се придвижат до там по указание на ръководителите си. Когато извършителите са
саморадикализирали се лица, мястото и времето на нападението се определя от самите
тях.
Такъв терористичен акт цели убийство или нараняване на максимален брой
цивилни граждани, за да се демонстрират възможностите на извършителите и да се всее
страх и паника сред населението и службите за сигурност.
Основна роля за овладяване на такива ситуации имат полицейските сили, които
трябва

да

обезвредят

водача

на

превозното

средство

и

придружаващите

го

съмишленици. Транспортното средство, с което е извършено нападението, следва да се
провери

от

експерти

за

наличие на

взривно вещество или

друго

средство за

причиняване на допълнителни жертви и наранявания.
9. ЗАДЕЙСТВАНЕ НА ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО ИЛИ ВЕЩЕСТВО С ПОТЕНЦИАЛ ЗА
МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, ПОСТАВЕНО В КАРГО, КОЛЕТНИ И ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ
При такъв терористичен акт не е необходимо организаторите и извършителите да
се намират на територията на населеното място или страната, където ще бъде
извършена атаката. Това обстоятелство ще влияе съществено върху действията по
разкриването на организаторите и преките извършители, като тук важна роля ще имат и
компетентните

структури

на

Министерството

на

транспорта,

информационните

технологии и съобщенията.
10. ЗАВЛАДЯВАНЕ ИЛИ ПРИЧИНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ НА СИМВОЛНИ ЗА
ДЪРЖАВНОСТТА СГРАДИ (ПРЕЗИДЕНТСТВО, ПАРЛАМЕНТ, МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ)
Обикновено извършителите са група въоръжени лица, добре подготвени и
познаващи спецификата на съответния обект и режима за охраната му. Възможно е при
завладяването на сградата да бъдат взети заложници от работещите в нея служители.
Цели се демонстриране на възможности за дестабилизация на страната и широко
медийно отразяване.
Възможно е след взривяване на даден обект от националното стопанство да
последва вторично огнище на криза - замърсяване с токсични вещества, голям пожар,
както и заразяване или отравяне на водоизточници и вододайни зони.
Такива вероятни обекти на тероризъм в област Кюстендил могат да бъдат:


областна и общински администрации, театри, кина, автогари, ж.п.гари,
религиозни храмове, училища, болници, стадиони и сгради на големите
хранителни вериги.

Използваните от терористите средства за поразяване могат дефинират в две
групи:
•

взривни устройства;

•

средства за физическо и психологическо поразяване на много хора причиняващи

значителни екологични щети: / токсични вещества, източници на йонизиращи лъчения;
болестотворни
заболявания.

микроорганизми

или

техни

токсини,

предизвикващи

различни

Веществата, материалите и микроорганизмите, използвани като средство за
унищожаване се дефинират като оръжия за масово унищожение /ядрено, биологическо и
химическо/.
Източници на йонизиращи лъчения
Те могат да се използват за терористична дейност по способа на детонирането на ядрен
материал, взривяването на “мръсна бомба” или разпръскване на радиоактивно вещество
в гъсто населен район. ”Мръсната бомба” е най-вероятното средство за постигане на
поразяващ ефект, изразяващ се в радиационно замърсяване. Основния поразяващ
фактор е радиоактивно замърсяване на хора и животни, а като вторични фактори могат
да се посочат масовата психоза, замърсяване на техника и материални средства, което
ги прави негодни за последващо използване и замърсяване на околната среда.
Биологични оръжия
Микроорганизмите бактерии, вируси, гъбички и техните токсини, както и други
организми, които могат да бъдат използвани с цел да причинят болест, смърт или
неспособност за действие. Спецификата на биотероризма се състои в използването на
живи организми за нанасяне на тежки поражения на хората, животните и растенията,
като попаднали в подходяща среда, те се размножават с неимоверна бързина. По този
начин се мултиплицира поразяващ ефект посредством заразата. Друга особеност е
наличието на инкубационен период на развитие на болестта, което от една страна
затруднява разкриването на причините за появяването й.
При използване на биологични агенти с терористична цел могат да бъдат
засегнати

различни

области

и

територии.

Най-уязвими

в

това

отношение

при

терористични действия са областните центрове и гъсто населените места, както и важни
инфраструктурни

обекти

(електроцентрали,

водоснабдителни

системи,

хранителни

предприятия и складове, телекомуникационни центрове) и др.
Степента на последствията, оценявани в човешки загуби, зависи от няколко
условия:
- вида, вирулентността и количеството на биологичните агенти;
- начините на приложение (аерозолен - чрез контаминирани храни и напитки или
питейна вода; контактен - при попадане на причинителите върху кожата и лигавиците;
чрез живи преносители - членестоноги, гризачи и при медицински манипулации с
използване на контаминирани кръвни продукти и медикаменти);
- възприемчивостта на макроорганизма към различните причинители;
- възможностите за използване на лични предпазни средства и оказване на медицинска
помощ;
- ранна индикация на биологичните агенти.
Химически тероризъм
Състои се в използването на химически високо токсични вещества за причиняване на
смърт или увреждане на здравето на много хора. Най-голяма опасност представляват
терористичните актове извършени със съчетание на високо токсично вещество

и

взривно устройство, задействано на място с масово пребиваване на хора. Друг способ е
разпръскването на токсични вещества. Възможно е извършването на терористичен акт

по обекти от критичната инфраструктура, в производствения цикъл на които се
използват токсични вещества или обекти в които се съхраняват такива.
Очакваните последствия от извършен терористичен акт са изключително тежки, особено
ако са използвани оръжия за масово унищожение.
За съществуването на терористични организации и за ефективността на техните
действия

са

необходими

три

условия:

първо,

средства

(пари,

оръжие,

взривни

устройства); второ, възможност членовете на тези организации да придобиват военна и
всякаква друга специална подготовка и знания; трето, сигурни бази на територията на
„приятелски държави“ (не само за подготовка, но и за осигуряване на надеждно
укриване на извършили терористичен акт на територията на други държави).
Терористична дейност – дейност, насочена към

извършване на престъпления

с

терористичен характер и осъществявана чрез долупосочените действия:
•

планиране, организиране, подготовка и реализиране на терористични действия;

•

финансиране или оказване на съдействие на терористична организация или

терористична група;
•

доставка на оръжие и обучение на терористи;

•

разпространение

на

терористическа

идеология

и

подстрекателство

към

провеждане на терористични акции.
Средствата, използвани от терористите (насилие или заплаха с насилие), са според
конкретните цели на всеки отделен терористичен акт. Те могат да бъдат разграничени
на:
•

първо място – насилие в смисъл на физическа интервенция върху обекта на

терористичния акт (убийство, телесна повреда, разрушаване, и др.).
•

принудата, чрез която, използвайки насилието, терористите въздействат върху

съзнанието (психиката) на обекта (в конкретния случай – представители на държавната
и/или

политическата

власт,

цялото

население

на

държава,

където

провеждат

терористичната си дейност, или части от това население) за да предприемат действията,
желани от терористите
•

заканата

за

престъпление

против

личността

(живота

и

здравето)

или

имуществото, което може да доведе до страх, а това пък да мотивира конкретно лице
или група лица (например държавно ръководство, общности от населението и пр.) към
конкретно поведение, желано от терористите.
Обектите на терористичните актове са хора, превозни средства и/или сгради, които
биват избивани и унищожавани по показен начин, така че да се въздейства на
психическото състояние на цялото общество. Тероризмът преследва създаването на
страх и несигурност в същото общество (или в отделни негови общности – религиозни,
етнически и др.).
Основните проявления на тероризма могат условно да бъдат групирани според:
• целите, преследвани от терористите:

физическо отстраняване на

политически

опоненти; формиране сред населението на страх от насилие; дестабилизиране дейността
на

държавната

власт;

нанасяне

на

икономически

загуби;

усложняване

на

междуетническата,

и/или

международната

обстановка;

провокиране

на

военни

конфликти.
• мащабите на терористичната дейност: терористични актове срещу конкретни личности;
терористични

актове

срещу

конкретни

общности

от

населението

(етнически,

религиозни); масови убийства на невинни граждани; огромни разрушения.
• способите, използвани от терористите: огнестрелно оръжие; взривове и палежи;
ядрени взривни устройства и радиоактивни вещества; биологично или химическо
оръжие; унищожаване или отвличане на транспортни средства (автомобили, самолети и
др.); психологическо въздействие; унищожаване или кражба на компютърно програмно
осигуряване, което може да доведе до нарушаване нормалната работа на процеси,
управлявани чрез компютри на важни държавни институции, фирми и др., а оттам и до
непредсказуеми щети чрез т.нар. кибертероризъм.

Приложение №4
СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

ПАРТНЬОРИ

„ЗЕЛЕНА” СТЕПЕН – ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ
Прилагат се постоянни мерки за сигурност с цел намаляване на риска от извършване на терористичен акт. Институциите изпълняват ежедневната си дейност,
поддържайки необходимото ниво на готовност за реагиране.
Областен
СДВР и ОДМВР,
организира разработването и утвърждава областeн план за противодействие на тероризма;
управител
ТДНС, формирования на
- организира и контролира изпълнението на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците
МО и БА, общини
от терористични действия в общините и областните структури на министерствата и ведомствата;
- организира обучението на ръководния състав и провеждане на учения за усвояване на плановете.
„ЖЪЛТА” СТЕПЕН – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Средата за сигурност е променила състоянието си и съществува риск от осъществяване на терористичен акт. Институциите засилват наблюдението на конкретни
параметри на средата за сигурност и повишават готовността за прилагане на допълнителни мерки за сигурност.
Областен
СДВР и ОДМВР, ТДНС,
- провежда мероприятия за засилване охраната и бдителността на служителите от областната адинистрация по
отношение на заплахата;
формирования на МО и БА,
управител
- прави преглед на Плана за противодействие на тероризма и при необходимост го актуализира;
общини
- при необходимост провежда заседание на Оперативния щаб за оценка на ситуацията и предприема мерки;
- проверява комуникационната система за оповестяване и обмен на информация при извънредни ситуации;
- предприема и други мерки за сигурност при необходимост.
„ОРАНЖЕВА” СТЕПЕН – ПОВИШЕНА ГОТОВНОСТ
Съществува информация за реален риск за осъществяване на терористичен акт. Институциите привеждат в действие необходимите специфични мерки за
сигурност.
- продължава да изпълнява дейностите при постоянна и повишена готовност;
Областен
СДВР и ОДМВР,
- организира дейности за изпълнение на необходимите защитни мерки;
управител
ТДНС, формирования на
- предприема изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването
МО и БА
на последиците от терористични действия;
- създава организация за оповестяване при терористични заплахи;
- актуализира възможностите на спешна помощ и болничните заведения.
„ЧЕРВЕНА” СТЕПЕН – РЕАГИРАНЕ
При осъществен терористичен акт
лично или определен от него ръководен служител участва в дейността на Временния оперативен щаб за
координиране действията на място;
- формира и ръководи Областния щаб за защита при бедствия;
- ръководи мероприятията по защитата на населението на територията на областта;
- организира своевременното събиране на информация за медицински загуби и материални щети;
- по искане на компетентните държавни органи въвежда и контролира изпълнението на ограничителни мерки
спрямо гражданите, намиращи се на територията на областта, както и за осъществяване на търговски,
комунални и други дейности.

Областен
управител

ТДНС, СД/РДПБЗН,
формирования на МО и БА,
МЗ, БЧК, общини

Приложение№ 5.
За категоризация на потенциално опасните обекти по степен на уязвимост,
важност и риск за населението.
Потенциално опасните обекти от местно значение са оценени по степен на
уязвимост в три групи (с висока, средна и ниска степен на риск) съгласно таблицата.
№
по
ред

Обекти, община

І. ОБЕКТИ С ВИСОКА СТЕПЕН НА РИСК

1.

„Актавис” АД Дупница

Химически взрив

2.

Яз. „Дяково”, Дупница

наводнение

3.

Яз. „Дренов дол”, Кюстендил

наводнение

4.

Яз. „Руен”, Кюстендил

наводнение

5.
6.
7.
8.

Яз. „Калин”, Рила
Яз. „Карагьол”, Рила
Сгуроотвал „Каменик”, Бобов дол
Хвостохранилище І, Кюстендил
Хвостохранилище
„Преколница”,
Кюстендил
Склад
за
пестициди
„Коилица”,
Кюстендил

9.
10.

Министерство /
ведомство

Вид на риска (опасността)

наводнение
наводнение
Наводнение, екологичен
Наводнение, екологичен
Наводнение, екологичен
Взрив, химически, пожар

МИ
МЗХ, „НС”Струма Места
ЕАД
МЗХ, „НС”Струма Места
ЕАД
Частен, ЕТ”Осогово 2012”
МЕ, ПЯК
МЕ, ПЯК
МЕ, ТЕЦ „Бобов дол”
Частен, ЕТ „Осогово 2012”
Частен, ЕТ „Осогово2012”
МОСВ, МЗХ, община
Кюстендил

ІІ. ОБЕКТИ СЪС СРЕДНА СТЕПЕН НА РИСК

2.

„Магистрален
газопровод”
Македония и Гърция
АКС, „мини Бобов дол” АД

3.

Микроязовир „Въртешево”, Кюстендил

наводнение

4.

Яз. „Кюстендил”, Кюстендил

наводнение

5.

Яз. „Лозно”, Кюстендил

наводнение

6.
7.

Склад за пестициди
Дупница
Река Струма

8.

Яз. „Гиган”, Кюстендил

1.

за

„Пиперево”,

Пожар, взрив
взрив

Взрив, химически, пожар
наводнение
наводнение

МИ, „Булгаргаз” ЕАД
МЕ
Община Кюстендил няма
АОС
МР
Сдружение за напояване
Лозно
МОСВ, МЗХ, община
Дупница
МЗХ
Община Кюстендил,
земеделска кооперация с.
Таваличево

ІІІ. ОБЕКТИ С НИСКА СТЕПЕН НА РИСК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Химводочистка, ТЕЦ „Бобов дол”
Производство на водород, ТЕЦ „Бобов
дол”
„Кюстендилска
вода”
ЕООД,
Кюстендил
Яз. „Лиляч”, Невестино
Шламохранилище „Връчва І”, Бобов
дол
Шламохранилище „Връчва ІІ”, Бобов
дол
Склад за пестициди „Паничарево”,
Бобов дол
Река „Банска”, Кюстендил
Река „Драговищица”, Кюстендил
Река „Джубрена”, Дупница

Химическа, отровен облак
взрив

Химическа, отровен облак
наводнение
наводнение
наводнение
Пожар, химически
наводнение
наводнение
наводнение

МЕЕР
МЕЕР
МРРБ, община Кюстендил
МЗХ, община Невестино
МЕ, мини „Бобов дол”
МЕ, мини „Бобов дол”
Община Бобов дол
МЗХ
МЗХ
МЗХ

Приложение № 6
ОПАСНОСТ ОТ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ПРОНИКВАНЕ В ЕЛЕКТРОННИ МРЕЖИ ОТ
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ
(ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ДРУГИ) ИЛИ ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА
АВАРИЯ В ГАЗО- ИЛИ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ МРЕЖИ

№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Обекти, община
Сгуроотвал „Каменик”, Бобов дол

Министерство / ведомство

МЕ, ТЕЦ „Бобов дол”, Община
Бобов дол
Хвостохранилище І, Кюстендил
Частен, ЕТ „Осогово 2012”
Хвостохранилище „Преколница”, Кюстендил
Частен, ЕТ „Осогово- 2012”
Склад за пестициди „Коилица”, Кюстендил
МОСВ, МЗХ, община
Кюстендил
„Магистрален газопровод” за Македония и Гърция МИ, „Булгаргаз” ЕАД
АКС, „мини Бобов дол” АД
Община Бобов дол, МЕ
Склад за пестициди „Пиперево”
община Дупница, МОСВ, МЗХ
Река Струма,река Рилска, река Драговищица,
МЗХ
Химводочистка, ТЕЦ „Бобов дол”
Община Бобов дол, МЕЕР
Производство на водород, ТЕЦ „Бобов дол”
Община Бобов дол
„Кюстендилска вода” ЕООД, Кюстендил
община Кюстендил
Шламохранилище „Връчва І”, Бобов дол
Община Бобов дол
Шламохранилище „Връчва ІІ”, Бобов дол
Община Бобов дол
Склад за пестициди „Паничарево”,общ. Бобов дол
Община Бобов дол
Река „Банска”, Кюстендил
община Кюстендил
Река „Драговищица”, Кюстендил
община Кюстендил
Река „Джубрена”, Дупница
община Дупница
„В и К Дупница” ЕООД, Дупница
МРРБ, община Дупница
„Кюстендилска вода”-район Бобов дол
Община Бобов дол
ЧЕЗ – „Разпределение – България” АД - Кюстендил община Кюстендил
ЧЕЗ – „Разпределение – България” АД - Дупница
община Дупница
яз.Берсин,с.Берсин,Кюстендил,ЧДС-МЗХ / НС
община Кюстендил
яз. Багренци с. Багренци, Кюстендил, ЧДС-МЗХ / НС община Кюстендил
яз.Дренов дол гр.Кюстендил ЧДС-МЗХ / НС
община Кюстендил
яз.Горна Гращица, с.Г.Гращица, общ.Кюстендил, община Кюстендил
ЧДС-МЗХ / НС
яз.Лозно с. Лозно общ. Кюстендил, Сдружение за община Кюстендил
напояване
яз.Първи май, с.Горна Гращица , общ.Кюстендил, община Кюстендил
частна собственост
яз. Извево, с.Горна Гращица, общ.Кюстендил, община Кюстендил
частна собственост
яз.Гиган, с.Таваличево, ЗК"Спасение"
община Кюстендил
яз. Катрище, с.Катрище, общ. Кюстендил,ЗК община Кюстендил
"Съзнание"
яз.Върташево,
гр.Кюстендил,
общинска община Кюстендил
собственост
яз.Руен с.Преколница, общ.Кюстендил,Осогово община Кюстендил
2012г.ООД
яз.Граница с.Граница, общ.Кюстендил, общинска
община Кюстендил
яз.Големо село с.Големо село общ.Бобов дол, общ.Бобов дол
общински,арендатор ЕТ Михаил Коларски
яз.Голям Върбовник с.Г.Върбовник, общ.Бобов дол, общ.Бобов дол
общински
яз.Дяково с.Дяково, общ.Дупница, ЧДС-МЗХ / НС
общ.Дупница

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

яз. Лиляч с.Лиляч, община Невестино, общински
яз. Усойка, с. Усойка, общ.Бобошево, частна- Бени,
Карина, Ива ЕООД
яз. Калин с. Пастра, общ.Рила, собств.НЕК Язовирен район-Благоевград
яз.Малък Калин,община Рила, НЕК -ЯР Благоевград
яз. Карагьол, община Рила, НЕК-ЯР Благоевград
яз.Уши, с. Уши,общ. Трекляно,
общинска собств.
яз. Паничарево,с.Паничарево, общ.Бобов дол,
общински
яз.Долистово, с.Долистово, общ.Бобов долсобственици наследници на имоти / 19 бр/,
представляващи язовир Долистово
яз. Мали Върбовник ІІ с.Мали Върбовник

община Невестино
общ.Бобошево
община Рила
община Рила
община Рила
общ. Трекляно
общ.Бобов дол
общ.Бобов дол
общ.Бобов дол

Приложение № 7
ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Отрасловата структура на промишлеността в област Кюстендил е съставена от
четиринадесет основни сектори, от които водещи и доминиращи са:
1.Енергоснабдяване, газоснабдяване
-

ТЕЦ Бобов дол

-

ЧЕЗ „Електроразпределение” техн. район Дупница

-

ЧЕЗ „Електроразпределение” техн. район Кюстендил

-

„Енергоремонт“ АД, Бобов дол

-

„Овергазгаз-Запад”АД, „Аресгаз“ АД

-

“Булмаркет Кюстендил” ООД – ЖП изливно съоръжение за пропан бутан с.

Скриняно.
2.Химическа – фармацефтична промишленост
- “Балканфарма-Дупница” Дупница;
-

ЕТ “Рени – Б. Васев”;

-

“Фарма” АД, Дупница.

3.Текстилна промишленост, производство на конфекция и ишлеме
-

“Витал”ЕООД, Кюстендил

-

ЕТ “Валентин Златков” – ВАЛЕНА

-

ЕТ Валери Георгиев “Вита – стил”

-

ЕТ Снежинка Златкова – “Снежанка”

-

“Марена”, Дупница, -“Мастра”, Дупница

-

ЕТ “Мария- Магдалена”, Сапарева баня

-

Шивашко предприятие, гр. Рила

4.Добивна промишленост и производство на строителни материали
-

ЕАД Мини Бобов дол

-

“Кераминженеринг”, с. Багренци

-

Предприятие за производство на тухли, с. Багренци

-

“Рапид” ЕООД – тухли и керамични изделия, Дупница

-

“Велилак”, Дупница

-

“Леском прима”, Дупница

-

“Рила- лес”АД, Дупница

-

“Джулия” ООД, Невестино

5.Хранително-вкусова промишленост
-

“Митов - универсал”, с. Горна Гращица - млекопреработване

-

“Кетнавър” ЕООД, с. Коняво – млекопреработване

-

“ЕТ “Любка Колева” – МИША

-

Хлебопроизводители – “Стратос” ООД,

-

“Георги Борисов”, “Хлебопроизводство”ООД – Дупница

-

“Мелница-Дупница” АД

-

Месопреработвателни – “Феста” ЕООД, “К+М”ООД,

-

ЕТ “Славчо Керелски” - САТИ-91

-

ЕТ “Максим Сръндев - Мак” – безалкохолни напитки

-

“Спектър комс” ООД

6.Производство на електро-, оптично и друго оборудване
- “Аркотроникс България” АД – производство на кондензатори,
- “Конис Къмпани” ЕООД - производство на кондензатори
- “Елпром – трафо СН” АД Кюстендил
- “Торготерм” АД, Кюстендил
7.Металургия и производство на метални изделия, без машини
-

ЕАД “Асансьорна техника”; -

“Фактор”ЕООД, Сапарева баня

8.Производство на лицеви кожи и изделия от тях
-

“Тициано” ЕООД; - “Дарис” ЕООД, Кюстендил

-

“Дживал” ЕООД, Кюстендил; -

-

“Мода Булита” ООД, Кюстендил; -

-

“Еврошуз”, Дупница

-

“Гарант, Дупница; - “Модена”ООД, Дупница

“Ерика Лимитед” ООД
“Весика” ООД, Кюстендил

9.Строителство:
-

„Строителна фирма Рила“-ЕООД;

-

,,Булплан инвест'' ООД

-

”Булплан Диневи” ООД

-

“БИЛД – МА”, ООД

-

“Астрой Глобал Комерс” ООД, Дупница; -

“Дартрейд” АД

10.Търговия и услуги
-

Търговска верига “Кауфланд” – гр. Кюстендил

-

Търговска верига “Фантастико” – гр. Кюстендил

-

ЕТ “Колев –Б “, търговия със строителни материали

-

ЕТ “Георги Христов” , търговия със строителни материали

-

“Топ-маркет”, гр. Дупница

-

Борса “Слави” , гр. Дупница

-

Зеленчукова борса “Тоби” , гр. Дупница.

Приложение № 8
ТОЧКИ ЗА КОНТАКТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ
Управлението при кризи е съществен елемент от дейностите по защита на
националната сигурност. "Криза" е събитие, което нарушава състоянието на национална
сигурност в резултат на целенасочени действия или бездействия на лица, групи или
организации.
Положение на криза се обявява, съответно отменя, с решение на Министерския
съвет.
Управлението

при

кризи

се

осъществява

от

Министерския

съвет

чрез

Националната система за управление при кризи.
Националната

система

за

управление

при

кризи

включва

национален,

ведомствени и областни ситуационни центрове.
Секретариатът на Съвета по сигурността изпълнява функциите на Национален
ситуационен център.
Националният ситуационен център подпомага Министерския съвет при:
1. ръководството и координацията на действията по превенция, реакция,
управление и овладяване на кризи;
2.

взаимодействието

и

координацията

с

органите

на

Европейския

съюз,

Организацията на Северноатлантическия договор и други държави, включително при
достъп до публично регулирана услуга (PRS), предоставяна от глобалната навигационна
спътникова система ГАЛИЛЕО;
3. изпълнението на националната комуникационна стратегия за информиране на
гражданите при кризи.
Националният ситуационен център осигурява:
1. координацията на действията на ведомствените и областните ситуационни
центрове;
2. защитена система за обмен на информация;
3. непрекъснат обмен на информация за анализ и оценка на риска.
Функциите и районите на действие на ведомствените и областните ситуационни
центрове се определят с акт на Министерския съвет.

СХЕМА
за оповестяване на органите за управление

ДЕЖУРЕН „ОЦ”
тел.112
СИЛИ И СРЕДСТВА НА ЕСС ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА:
ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ
БЕДСТВИЯ,
ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

СВИКВАНЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА:
ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ,

Приложение № 9

ОД НА МВР
ПРИ
ЗАПЛАХА
ОТ
ТЕРОРИЗЪМ
ИЛИ
ОСЪЩЕСТВЕН

ТЕРОРИСТИЧЕН
АКТ

ОПЕРАТИВЕН
ДЕЖУРЕН
Обл.СС
ТЕЛ.078/55 13 33

ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

СВИКВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАНА:
ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

(оперативен дежурен Общ.СС)
СИЛИ И СРЕДСТВА НА ЕСС
КЪМ ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ,
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
ТЕРОРИЗМА

РАЙОН НА:
БЕДСТВИЕ, ЗАПЛАХА
ИЛИ ОСЪЩЕСТВЕН
ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

Приложение № 10

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТА
№ на листа и дата
на извършване на
промяната

Основание за
извършване на
промяната

Длъжност, фамилия
и подпис на
служителя
извършил
промяната

Длъжност, фамилия
и подпис на
служителя,приел
страниците за
унищожаване

Приложение № 11

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОВЕРКИТЕ
Дата на
извършване на
проверката

Заключение

Подпис на
служителя
извършил
проверката

Приложение № 12

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЛАНА
Екземпляр №

Ведомство, на което е изпратен

