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Приложение №3 

ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ 

АКТОВЕ 

1.  ЗАДЕЙСТВАНЕ НА ВЗРИВНО УСТРОЙСТВО В ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 

ИЛИ НА МЕСТА С МАСОВО СЪБИРАНЕ НА ХОРА 

Такъв тип терористични актове могат да се извършат от терористи, които се 

самовзривяват или чрез дистанционно взривяване на предварително заложено взривно устройство. 

Очаква се възникване на ситуация, при която има множество загинали и ранени хора. 

Налага се бързо евакуиране на пострадалите и много добра организация на спасителните действия. 

Най-вероятно комуникациите в района на инцидента ще бъдат затруднени. Задължително е 

извършването на действия за търсене и обезвреждане на взривни устройства в близост до района, 

чието взривяване може да доведе до множество допълнителни жертви. С цел задържане на 

евентуални извършители се блокира зоната на инцидента, извеждат се гражданите и се снемат 

данни за тяхната самоличност. 

От изключителна важност е бърз мониторинг на състоянието на околната среда за 

наличие на токсични вещества или радиационно замърсяване в района на инцидента. 

2.  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ В МЕСТА С МАСОВО 

ПРЕБИВАВАНЕ НА ХОРА, ЗНАКОВИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, С ЦЕЛ УБИЙСТВО НА 

ХОРА 

Тази терористична дейност се осъществява от лица, които в общия случай ще използват 

открито огнестрелно оръжие на обществени места. При това стремежът им ще бъде убийството на 

максимален брой хора или убийството на знакови за обществото личности. Основна роля за 

овладяване на такива ситуации имат полицейските сили, които 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 такива с тежки огнестрелни рани. От голяма 

важност е оказването на спешна медицинска помощ на пострадалите. Изключително сложна 

ситуация може да възникне при добре планирани многоточкови атаки, проведени в няколко места с 

масово събиране на хора при използване на мощно огнестрелно оръжие или дълго хладно оръжие. 

На територията на Община Долни Дъбник целодневните детските градини са 7 на брой. 

Начално училище 1 брой в гр. Долни Дъбник. Основните училища са 5 на брой - в с. Петърница , с. 

Садовец, с. Горни Дъбник, с. Градина и с. Крушовица. Средно училище в гр. Долни Дъбник, 

Професионална гимназия по селско стопанство в гр. Долни Дъбник, Център за специализирана 

образователна подкрепа  в гр. Долни Дъбник. Читалища 6 на брой в -   гр. Долни Дъбник, с. 

Крушовица, с. Бъркач, с. Горни Дъбник  , с. Петърница, с. Садовец. Многофункционална зала – гр. 

Долни Дъбник  

3.  ВЗЕМАНЕ НА ЗАЛОЖНИЦИ В СГРАДИ, ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ ИЛИ ДРУГИ 

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

При такава терористична дейност се вземат заложници, като в общия случай те се 

поставят под контрол в сграда, самолет или друг вид превозно средство. Целта е водене на 
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преговори с официалните власти, или печелене на време, като е възможно такива действия да се 

осъществяват и с цел отвличане на вниманието. Овладяването на ситуацията изисква бързото й 

поставяне под контрол чрез участие на добре подготвени преговарящи екипи, изолиране на района 

на инцидента, подготовка и провеждане на специална операция от СОБТ за обезвреждане на 

терористите и извеждане на заложниците. Необходимо е търсенето и обезвреждането на 

евентуални взривни устройства в близост до мястото на инцидента, както и предварителната 

подготовка за извършване на спасителни дейности и медицинска евакуация. 

1.  ЗАДЕЙСТВАНЕ НА ВЗРИВНО УСТРОЙСТВО В ОБЕКТИ ОТ КРИТИЧНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА С ЦЕЛ ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ ИЛИ 

БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ 

Терористичният акт може да бъде извършен 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, които да доведат до множество човешки жертви и значителни икономически 

загуби. В зависимост от мащабите на последствията може да се очакват множество жертви, 

екологично замърсяване, разрушения на сгради, пътни съоръжения или железопътна 

инфраструктура. От съществена важност са ефективните спасителни операции, гасенето на 

възникнали пожари и оказването на спешна медицинска помощ на пострадалите. 

2.  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ 

Различните начини за извършване на такъв вид терористична дейност я прави особено 

опасна. Трудното разкриване на причините и последствията прави изключително сложни 

спасителните дейности, както и тези по разследването. Възможни са множество жертви, за 

спасяването на които са необходими специализирани медицински действия. Очакваните щети са 

значителни. 

3.  НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ПРОНИКВАНЕ В ЕЛЕКТРОННИ МРЕЖИ ОТ 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ (ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ, ГАЗОСНАБДЯВАНЕ, 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ДРУГИ) 

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, газоснабдяване, водоснабдяване и други). Допълнителни 

цели са уеб ресурсите 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, 

имащи пряко отношение за поддържането им. 

Реагирането попада основно в областта на системите за киберсигурност. Съответните 

министерства, ведомства, собственици и оператори на поразените системи планират и прилагат 

допълнителни мерки за стабилизиране работата на ключово важните системи и мрежи.Изг./Отп.:ИН 


