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Приложение №1 

 

ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Терористична престъпна дейност извършва 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. 

3416, 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, се наказва за тероризъм  

Чл. 108а от НАКАЗА ТЕЛНИЯ КОДЕКС НА Р БЪЛГАРИЯ 

 

Отвличане и противозаконно лишаване от свобода 

Отвличане и противозаконно лишаване от свобода извършва този, който отвлече 

другиго и който противозаконно лиши някого от свобода. 

Член 142 и 142а от НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС НА Р БЪЛГАРИЯ 

 

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. 

Член 2 от ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА 

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. 

§ 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА 

СИГУРНОСТ 

 

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. 

§ 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА 

СИГУРНОСТ 

 

Критична инфраструктура е система от съоръжения, услуги и информационни 

системи, чието спиране, неизправно функциониране или разрушаване би имало 

сериозно негативно въздействие върху здравето и безопасността на населението, 

околната среда, националното стопанство или върху ефективното функциониране на 

държавното управление. 

§ 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И 

ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Взривно или друго смъртоносно устройство означава: 
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(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. 

Член 1 от МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА БОРБА С БОМБЕНИЯ ТЕРОРИЗЪМ 

 

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. 

Член 1 от МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ВЗЕМАНЕТО НА 

ЗАЛОЖНИЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


