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П Л А Н
ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА

КРЕСНА

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.Основание за разработване на плана
Настоящия план е разработен в изпълнение
на
Решение
№1/05.01.2016 г. на Министерски съвет.
Плана е изготвен в отговор на устоичивото нарастване на нивата на
терористична заплаха в глобален мащаб, в изпълнение на изискванията на
чл.5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на
Националната сигорност и е в съответствие със стратегията за национална
сигорност на република България.
ЦЕЛ
Осигуряване на постояна и адекватна защита на гражданите,
територията и националните интерси на Република България срещу
терористични заплахи.
Координиране на деиствията на компетентните държавни органи при
повишени нива на заплаха от терористична деиност и при овладяване на
последствията от терористични актове.
Въвеждане на нива на заплаха и степени на готовност за едино
разбиране на рисковете и закоординирано изпълнение на допълнителни
мерки за противодеиствие на тероризма.
ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ
АКОТВЕ

Тероризъм е понятие без приета международна дефиниция.
Потърпевшите хора от терористичните актове могат да бъдат висши
длъжностни лица, военни служители, хора, които обслужват интересите на
правителствата или обикновени граждани. Примери за терористични
актове срещу висши длъжностни лица са редица политически убийства.
Насилието срещу обикновените граждани най-често е осъждано като
проява на „тероризъм“.
Терористичните актове могат да бъдат извършени от отделни хора,
от групировки, или дори от държави, като за тях това е алтернатива пред
директното обявяване на война. Държавите, които подпомагат или се
занимават с използването на насилие срещу обикновени граждани,
употребяват неутрални или положителни думи, за да характеризират
своите бойци — като например борци за свобода, патриоти или
паравоенни.
В условията на съвременния свят срещу населението при
терористични актове могат да се употребят отровни вещества за създаване
на паника, причиняване на временна нетрудоспособност на голяма част от
него, при диверсионно използване чрез замърсяване на питейни води или
храни за масова употреба.
Въздействие срещу населението може да има на места с масово
пребиваване на хора: жп гари, станции на метрото, превозни средства от

градския или жп транспорт, летища, обществени сгради –
административни сгради, болници и поликлиники, кина, театри, училища,
дискотеки, заведения за обществено хранене, масови обществени прояви –
шествия, концерти, митинги, спортни състезания и други.
На територията на България също има извършени терористични
актове с чевешки жертви и материални загуби.
Обикновено един терористичен акт води до многобройни човешки
жертви и пострадали, както и огромни разрушения.
ІІ.ВИДОВЕТЕ ТЕРОРИЗЪМ,
ВЪЗДЕЙСТВИЕ СА:

СПОРЕД

НАЧИНИТЕ

НА

Въздушен тероризъм
През последните 25 години са извършени над 900 терористични акта
на отвличане и взривяване на самолети, с 3000 загинали.
Морски тероризъм
Изразява се в нападение или обстрел на морски съдове, насилие
върху екипажи и пътници, отвличане и вземане на заложници и др.
Ядрен тероризъм
Напоследък зачестиха случаите на контрабанда с ядрени материали,
от които терористичните групи могат да изготвят атомно оръжие.
Експертите са категорични, че контрабандата с плутоний и високо
обогатен уран са придобили високи мащаби и представляват световна
опасност, включително и за народите на Балканите.
Химически тероризъм
Химическият тероризъм предполага използване на химически бойни
отровни вещества при извършването на актове на насилие.
Биологичен тероризъм
Биологичния тероризъм е свързан с използването на биологични
вещества за покушение
Международен тероризъм
Той е особен вид тероризъм, който се вгражда в конструкцията на
другите видове тероризъм – въздушен, морски и т.н. Същността на
международния тероризъм се изразява в извършване на терористичен акт,
с който се цели да се предизвикат политически изменения и усложняване
на международните отношения.
Вълната от терористични актове е обхванала много райони по света
в това число и България. Тероризма се е превърнал в глобален проблем.
Последствията от терористичната дейност са даване на загуби/
безвъзвратни, медицински и др./ и нанасяне на материални щети, което
налага провеждане на НАВР / неотложни аварийно-възстановителни
работи/ . Същите могат да се класифицират :
 НАВР при наводнения в следствие на терористична дейност.
 НАВР при крупни пожари/ горски , полски , промишлени обекти и
др./ следствие на терористична дейност.

 НАВР при промишлени аварии с отделяне на токсични вещества
следствие на терористична дейност.
 НАВР в следствие на терористична дейност при транспортиране на
свежо или отработено ядрено гориво.
 НАВР в следствие на терористична дейност, свързана с възникване
на заразни и паразитни болести.
 НАВР в следствие на терористична дейност / взривове/ в обекти с
масово пребиваване на хора / обществени сгради , транспортни средста и
др./ и разрушения по инфраструктурата на общината / мостове, подлези,
надлези, виадукти и др./.
 НАВР в следствие на терористична дейност, свързана със задържане
на заложници в обекти с масово пребиваване на хора / обществени сгради,
транспортни средста и др./
Терористичните действия са предварително обмислени и детайлно
планирани и се извършват от организации с различен конспиративен ред
или конспиративна клетъчна структура, която не се идентифицира с
конкретна държава.
Използваните от терористите средства за поразяване могат да се
дефинират в три групи:
 взривни устройства;
 средства за физическо и психологическо поразяване на много хора,
причиняващи значителни екологични щети: източници на йонизиращи
лъчения, токсични химични и биологични вещества. Веществата,
материалите и микроорганизмите, използвани като средство за
унищожаване се дефинират като оръжия за масово унищожение (ОМУ);
 високи технологии - персоналните компютри и връзките между тях,
компютърните вируси и т.нар. логически бомби, чрез които могат да
модифицират или унищожават бази от данни и програмно осигуряване или
да блокират нормалната работа на компютрите.
ІІІ.МЕРКИ
ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ,
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА

НАМАЛЯВАНЕ

И

1.Възстановяване или изграждане на съоръжения
1.1.Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или
изграждане
Изградените системи и съоръжения да доведат до следните
резултати:
 Намаляване на риска и предотвратяване на терористичен акт;
 Своевременно откриване и неутрализиране на средствата за
терористичен акт;
1.2. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или
изграждане

 Монтиране на системи за видео наблюдение на възлови обекти от
критичната инфраструктура, както и на други охранителни системи.
1.3.Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската
администрация за осъществяване на дейността.
Цялостната организация по осигуряването на гореизброените
системи се поема от собствениците на съответните обекти, а за
общинските обекти от Заместник кмета по стопанските дейности на
община Сандански.
2.Експертиза на състоянието на критичните и потенциално
опасни обекти и съоръжения.
2.1.Определяне на критичните и потенциално опасни обекти, за
които е необходимо изготвяне на експертизи.
Критичните обекти, които могат да бъдат обект на терористично
посегателство са:
2.1.1.Със задействане на взривни устройства, включително и
разпръскване на радиоактивни вещества (т.нар. “Мръсна бомба”):
 Сгради с масово пребиваване на хора и сгради на органи на
държавната и местната власт – Целодневни детски градини и
училища, фирми на територията на община Кресна, сградата на
Общинска администрация Кресна и др. /Приложение №9/
 Инфраструктурни обекти – пътища и пътни съоръжения,
участъци от железопътната мрежа.
2.1.2.Бактериологично заразяване – гореизброените сгради с масово
пребиваване на хора и водоизточници в община Кресна.
2.1.3.Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи.
Отговорност за изготвянето на експертизи носят съответните
собственици на обекти. Обследване и контрол на потенциално опасните
обекти се извършва от Междуведомствени комисии.
3.Системи за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и
населението
В община Кресна няма изградени системи за наблюдение. При поява
на заплаха, наблюдение се осъществява от кметовете на кметства,
назначени със заповед лица, собсвеници и ползватели на рискови обекти.
Ранното предупреждение и оповестяване се осъществява от
Дежурния по Общински съвет по сигурност Кресна /ОбСС/.
Информация за терористичен акт Дежурния по ОбСС получава от:
Дежурен по Областен съвет за сигурност – Благоевград;
 РУП – Сандански;
 Предавания по телевизионни и радиоканали;
 Тел.112;
 Други.

Уведомява Кмета на общината за вземане на адекватни управленчески
решения.
В момента общинската администрация не е в състояние
самостоятелно да изгради или модернизира система за мониторинг и ранно
оповестяване.





4.Дейности за намаляване на риска
Осигуряване охрана, видеонаблюдение на възлови места и
обекти;
Обучение на личния състав на обектите и населението за
поведение и действие при терористичен акт и евентуално
възникване на химическо, радиоактивно и биологично заразяване;
Планиране на НАВР;
Провеждане на тренировки и учения.
ІV.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

ОРГАНИТЕ

НА

Ръководител на Националния оперативен щаб е министъра на МВР, а
заместник ръководител е главния секретар на МВР. В състава на щаба се
включват заместник министри и представители на отговорните за
изпълнение на плана министерства и ведомства.
Кмета на общината осъществява управление на силите и средствата
чрез Щаба за изпълнение на общинския план за Защита при бедствия.
Общото ръководство при опасност или извършен терористичен акт
се извършва от Временен оперативен щаб (ВОЩ), като за член в него се
привлича и Кмета на засегнатата община. Ръководството на (ВОЩ) се
осъществява от директора на ОД на МВР – Благоевград.
При опасност или извършен терористичен акт на територията на
община Кресна се действа чрез Щаба за изпълнение на Общинския план за
защита при бедствия.
Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия се
привежда в готовност - 20 мин. от подаването на сигнал в работно време и
60 мин. от подаване на сигнала в извън работно време. Членовете на Щаба
заемат работните си места в сградата на общината. Кмета на общината
или упълномощено от него лице запознава членовете на щаба със
създалата се обстановка и първичната информация.
Взаимодействието
между
областните,
общинските
и
специализираните сили и формирования се осъществява от Националния
оперативен щаб.
Конкретните действия на силите се осъществяват в следния
обем:
 Действията, свързани с обезвреждането на терористите се
осъществява от органите на МВР.

 При създадено биологично, химическо или радиоактивно
заразяване силите на РУП отцепват района и се въвежда карантинен
режим.
 При разрушаване на сгради спасителните работи по откриване и
извеждане на пострадалите се осъществява със силите на единната
спасителна система и от доброволни групи от незасегнатото население на
общината.
 Водните завеси за ограничаване на разпространението на отровния
облак и покриването на разливите с пяна се осъществяват от силите на
РДПБЗН-гр.Благоевград и РСПБЗН - гр.Сандански.
 Отстраняване на течове, прехвърляне на ПОВ от повредени в
здрави съдове се осъществява от специализираните екипи на РСПБЗН - гр.
Сандански.
 Обработката на заразените райони (дегазацията и дезинфекцията)
се извършват от специализираните екипи на РСПБЗН-гр.Сандански.
 При необходимост от раздаване на ИСЗ се осъществява от
общинските комисии за раздаване.
 Регулирането на движението по засегнатите пътни участъци и
обходни маршрути от силите на РУП.
 Укрепването или събарянето на повредени и застрашени от срутване
конструкции и сгради се осъществява със силите на РСПБЗН-гр.Сандански
и фирми за строително-ремонтни работи на територията на общината.
 Отсраняването на авариите по КЕМ се осъществява със силите на
"ЧЕЗ” и «ВиК».
 Оказването на първа помощ на пострадали граждани се осъществявя
със силите на ЦСМП- гр.Кресна, а за специализирана, квалифицирана
медицинска помощ от екипите и силите на МБАЛ - гр. Сандански.
 Настаняването на останалите без подслон граждани се организира от
Общинска администрация Креснаи в незасегнати сгради, при близки и
роднини, фургони (палатки), като се изготвя заявка до БЧК. Hеобходимите
одеяла, облекла и обувки се осигуряват от съответните дирекции,
съвместно с органите на БЧК.
 Изхранването на личния състав на силите участвуващи в НАВР и
населението се осъществява организирано от Щаба за изпълнение на
Общинския план за защита при бедствия.
Мерки за работа при създадено бактеорологично заразяване
За ликвидиране на бактеорологично заразяване се провежда
разузнаване и в зависимост от вида на причинителя се въвежда обсервация
или карантина. С разузнаването се цели да се определи видът на
причинителя и границите на огнището. След разузнаването се пристъпва
към мероприятия, предвиждащи усилено медицинско наблюдение върху
населението, лечебно-профилактични и изолационно-ограничителни
мероприятия, и мероприятия към ликвидиране на ОБЗ чрез дезинфекция,

дезинсекция, дератизация. Населението от прилежащите райони се
ваксинира.
Признаци са масови оплаквания в определен район, сграда, превозно
средство, с едни и същи симптоми на въздействие: сълзотечение, кашлица,
нарушено дишане, виене на свят, силно главоболие, проблеми със
зрението, припадане, проблеми със сърдечната дейност, усещане за силна
потиснатост и депресивни състояния, дезориентация и халюцинации,
необяснимо състояние на страх, повръщане, неконтролирано изпускане по
нужда, треперене и гърчове.
Мерки за работа при повишена радиоактивност.
 извършват се контролни измервания през 1 ч., като данните от
замерванията се докладват от Оперативния дежурен в щаба за
обобщаване;
 Готовност на медицинския персонал на територията на общината
за ранно откриване и диагностициране на лъчеви поражения;
 Временно до второ нареждане да се спрат учебните занятия;
 Във всяко населено място да се назначи постоянно дежурство;
 До второ нарежадане се спира консумацията на мляко, на пресни
плодове и зеленчуци от личните стопанства и стадата
неподложени на специален режим на хранене;
 Да се организира раздаването на ИСЗ, съхраняващо се в
общинските складове;
 Да се установят наличните количества лекарства и медикаменти
за йодна профилактика;
 С помощта на противопожарните автомобили и цистерни от
фирмите периодично да се измиват улиците, тротоарите, алеите и
затревените площи с вода;
 РУП–гр. Сандански определят маршрутите, по които се отклонява
интензивното движение и се въвежда ограничение на скороста
при необходимост;
 Ръководителите на търговските обекти съгласувано с
компетентните органи да вземат мерки за недопускане в
заведенията за обществено хранене, столове и обекти от
търговската мрежа на заразени продукти.
 Ръководителите на фирми и обекти да вземат мерки за защита
дихателните пътища на работниците, работещи на открито;
 Превозването на хранителни стоки, фуражи и пощенски пратки да
става в херметизирани транспортни средства при необходимост;
 Транспортните средства, превозващи хора да се подлагат
ежедневно преди излизане на път на дезактивация;
 Да се установи наличността на дегазиращи и миещи препарати и
ограничи изразходването им;
 РИОСВ-гр. Благоевград и другите компетентни институции да
установят местата за загробване на радиоактивно заразени
продукти и материали;

 Регионален център здравеопазване да определи местата за
лечение на хора със симптоми на лъчева болест и се подготвят
необходимите специалисти за това;
 Кметовете на населени места и ръководителите на обекти да
осигурят материали за херметизация на складове, магазини, обори
и водоизточници;
 Началника на «ВиК» да организира следене на заразеността на
подаваната питейна вода, съгласувано с компетентните органи;
 Управителите на автотрансротни фирми и собственици на
автомивки да ги приведат в готовност за действие, като станции
за дезактивация на транспорт.
Действия на формированията
Контролните измервания на радиацията се осъществява от Пост
за радиационно наблюдение и оповестяване в Общинска администрация
Кресна и получените данни се предават в Щаба и ОСС - гр.Благоевград.
Специализираните радиометрични лаборатории на компетентните
институции и РИОСВ провеждат контрол за степента на заразяване на
въздух, вода, почва, мляко, плодове, зеленчуци, фуражи и др.продукти,
разположени на открито или в нехерметизирани складове. На анализ се
подлага и месото и месните продукти, заклани след възникване на
радиоактивното заразяване.
Въвежда се в изпълнение специализираният план за действие при
радиоктивно замърсяване в община Кресна
Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствияПриложение №2
Осъществява управлението на НАВР от предварително
оборудвано работно място зала на общината, или от оборудван изнесен
Пункт за управление. При необходимост може да бъде изграден и
подвижен ПУ при терористичен акт.
Щаба за изпълнение на общинския план за действие при
бедствия уточнява:
 Силите, които се привличат;
 Задачите, които ще се изпълняват;
 Реда за ликвидиране на последствията;
Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последиците
при терористичен акт
Силите и средствата за реагиране и ликвидиране на последиците
включват силите на единната спасителна система в състава на която са:
щатните сили на РСПБЗН - гр.Сандански, РУП - гр.Сандански, ЦСМПгр.Кресна, Доброволно формирование и Общинска администрация Кресна.
Доброволни формирования
В община Кресна е сформирано Доброволно формирование от 5
доброволци.

Сили и средства на общината
Община Кресна разполага с 2 бр. самосвали и леки автомобили
с повишена проходимост – 2 бр.
Сили и средства на РУП Сандански
Личен състав, високопроходими автобомобили и леки
автомобили, моторни помпи
Сили и средства на РСПБЗН -гр. Сандански:
Личен състав, противопожарни автомобили 5 бр., леки
автомобили с 3 бр. и моторни помпи 2 бр.
Сили и средства на ЦСМП гр. Кресна:
Реанимационен екип от: Фелдшери, Шофьори, Специализиран
автомобил /Приложение №6/
Сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и
юридически лица с нестопанска цел.
На територията на общината действат аварийни групи на:
„ВиК Кресна” и
„ЧЕЗ - Електроразпределение” – клон
Сандански;
V.СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ.
Степени за готовност се предлагат от НКТЦ и съответстват на
нивото на заплаха.
Прилагат се за конкретен обект, отделан личност, зачаст от
територията на страната или зацялата страна.
Преминаване от една в друга степен на готовност се разпорежда от
консултативната група по противодействие на тероризма и се осъществява
по линия на оперативните дежурни.
В зависимост от нивото и характера на заплахата и по инициатива на
Министъра на МВР се предлага на Министър председателя на Р. България
да свика съвета по Национална сигурност.
Степените на готовност за реагиране при терористична заплаха
са:
1.”Постоянна готовност” /зелена степен/.
Постоянни мерки. Разработват се планове осъществява се
постоянен мониторинг. Подържат се в готовност за използване
комуникациони и информациони системи за управление.
2.”Предупреждение” /жълта степен/.
Прави се оглед и оценка на плановете за реагиране и при
необходимост се актуализират. Провежда се допълнителна подготовка на
служителите в зависимост от характера на риска от извършване на
терористична дейност, усилва се охраната на отделни стратегически
обекти, масови мероприатия или отделни сгради и съоръжения с масово
пребиваване на хора.
Извършва се подготовка на транспортни, комуникациони и други
материални средства за осигуряване на действията,

3.”Повишена” /оранжева степен/.
Има наличие на информация за неизбежен и непосредствен риск
за осъществяване на терористичен акт.
Преминава се в усилен режим на работа и незабавна готовност за
въвеждане в застрашения район на полицейски сили и средства.
При необходимост се въвеждат ограничения за придвижване на
гражданите, ограничаване на посещението на места с масово пребиваване
на хора, масовия транспорт, търговски и други дейности.
4.”Реагиране”/червена степен/.
Въвежда се в действие Щаба и Плана за действие при тероризъм.
VІ.НИВА НА ТЕРОРИСТИЧНИ ЗАПЛАХА
Нивото на терористична заплаха за конкретен обект, личност, за част
или цялата територия на страната се определя от Националния Контратерористичен Център /НКТЦ/. НКТЦ предлага на Председателя на
Държавна Агенция ,,Национална сигурност” (ДАНС) съответно ниво на
заплаха, степен на готовност и мерки на противодействие.
Нивото на заплаха се сменя или променя от Председателя на ДАНС
по предложение на НКТЦ.
НИВА НА ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА
1.”Ниско ниво” (Ниво на предпазливост) наричано - трето ниво.
2.”Високо ниво” (Повишено ниво) наричано - второ ниво.
3.”Много високо ниво” (Критично ниво) наричано - първо ниво.
Критериите за обявяване на съответните нива на заплаха са:
ТРЕТО НИВО – НИСКО НИВО НА ЗАПЛАХА
Наличната информация и събитията предполагат оценка за ниска
вероятност за осъществяване на терористичен акт. Елементите от средата
за сигурност не индикират възможности за планиране и осъществяване на
терористичен акт.
ВТОРО НИВО – ВИСОКО НИВО НА ЗАПЛАХА
Значителен брой елементи на заплаха са оценени като налични в
страната или в непосредствено съседство. Разпорежда се при наличие на
реален риск от осъществяване на терористичен акт. Анализът на
елементите от средата показва, че са налице възможности за
осъществяване на терористичен акт.
ПЪРВО НИВО – МНОГО ВИСОКО НИВО НА ЗАПЛХА
Всички или почти всички елементи за заплаха са налице в страната
или в непосредствено съседство нивото се разпорежда когато съществува
неизбежен риск за осъществяване на терористичен акт.

VІІ.РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ.
Оперативните дежурни, получили разпореждане за ниво на заплаха
и/или преминаване в по – високо състояние на готовност, разпореждат
съответните действия на подчинените структури и докладват незабавно по
установения ред.
-Дежурния в РУП – Сандански при извършен терористичен акт:
- Изпраща на местопроизшествието полицейски сили.
- Да докладва на ОД на МВР – Благоевград.
- Оповестява ЦСМП – Кресна, Районна Прокуратура, Кмета на общината и
Областния Управител.
1.Системи за оповестяване/предупреждение:
1.1.Налични системи за оповестяване.
Оповестяването се осъществява по системата
за ранно
предупреждение и оповестяване.
1.2.Отговорни длъжностни лица и функциите им.
Специалиста по ГЗ и ОМП организира денонощно дежурство за
поддържане готовността на общината и кметствата, и за оповестяването им
при необходимост.
При терористичен акт или при получаване на сигнал за възникнало
такова нападение на територията на общината Оперативния дежурен по
Общински съвет за сигурност оповестява:
-Кмета на общината
-Специалиста по ГЗ и ОМП
-Дежурния по ОСС –гр.Благоевград
Схема за оповестяване - Приложение №1
По решение на Кмета на общината се оповестяват и привеждат в
готовност членовете на Щаба за изпълнение на общинския план за
действие при бедствия, ръководствата на фирмите и обектите, кметовете
на населени места чрез наличните съобщителни системи.
Информация за
Пресцентъра на МВР.

създадената ситуация

се подава само

VІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ.
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Лист за отразяване на направените актуализации.
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ІХ.СЪГЛАСУВАТЕЛНА ЧАСТ.
Запознат съм със съдържанието на
настоящия план. С подписа ми, като
представляващото
организацията
лице и нейния печат удостоверявам
верността
на
касаещата
ме
информация в него и отговорността
ми
за
своевременното
текущо
актуализиране на данните в плана
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–
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Директор
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РД
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–
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/трите имена/
.........................................
/подпис и
печат/

Изготвил:
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