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Приложение №4 

СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ И ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ 

ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 
ПАРТНЬОРИ 

„ЗЕЛЕНА” СТЕПЕН - ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ 

Прилагат се постоянни мерки за сигурност, съответстващи на риска, определен в стратегически национални документи или при годишния анализ на риска. 

Институциите изпълняват ежедневната си дейност, като водят системна предварителна подготовка за поддържане на конкретно ниво на готовност за реагиране при 

терористични действия 

 

ДИРЕКТОР НА  ПГСС“ ПРОФ- ИВАН ИВАНОВ“- гр. Д.ДЪБНИК 

- организира разработването и внася за утвърждаване от общинския съвет на общински план за противодействие на 

тероризма и предоставя данни за изготвянето на областния план; 

- във взаимодействие с органите на МВР и ДАНС организира, координира и провежда превантивни мерки за 

недопускането или намаляването на последиците от терористични действия на територията на общината; 

- планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване на дейностите по плана за 

противодействие на тероризма, както и резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на 

населението. 

Кмет МВР, териториални 

структури на 

министерства и 

ведомства, юридически 

лица 



.                                                                                                                                 2/4 

 

„ЖЪЛТА” СТЕПЕН - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Институциите повишават дейността си по отношение наблюдение на конкретни параметри на средата за сигурност. 

ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 
ПАРТНЬОРИ 

ДИРЕКТОР НА  ПГСС“ ПРОФ- ИВАН ИВАНОВ“- гр. Д.ДЪБНИК 

- провежда мероприятия за засилване охраната и бдителността на служителите от училището и водоеми по 

отношение на заплахата; 

- във взаимодействие с органите на МВР и ДАНС прави преглед на разчетите за усилване на охраната на конкретни 

ПГСС“ ПРОФ- ИВАН ИВАНОВ“- гр. Д.ДЪБНИК; 

- прави преглед на Плана за противодействие на тероризма и при необходимост го актуализира; 

- провежда заседание на Оперативния щаб за оценка на ситуацията и предприема допълнителни мерки за сигурност; 

- проверява комуникационната система за оповестяване и обмен на информация при извънредни ситуации; 

- предприема и други мерки за сигурност при необходимост по искане на компетентните държавни органи; 

- по искане на МВР и ДАНС въвежда и контролира изпълнението на ограничителни мерки спрямо 

ученици,служители и гражданите, намиращи се на територията на училището, комунални дейности, доставка на 

електроенергия, топлоподаване, газоподаване, водоподаване, локални интернет доставчици и др. 

Кмет МВР, ДАНС, Общини, 

юридически лица 
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 „ОРАНЖЕВА” СТЕПЕН - ПОВИШЕНА ГОТОВНОСТ  

Съществува информация за конкретен риск от извършване на акт на незаконна намеса. 

ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 
ПАРТНЬОРИ 

ДИРЕКТОР НА  ПГСС“ ПРОФ- ИВАН ИВАНОВ“- гр. Д.ДЪБНИК 

- повишава бдителността на служителите от  училището по отношение на конкретни параметри на заплахата; 

- при необходимост и във взаимодействие с органите на МВР и ДАНС повишава охраната на конкретни обекти; 

- при необходимост провежда заседание на Оперативния щаб на училището за оценка на ситуацията и предприемане 

на мерки; 

- проверява комуникационната система за оповестяване и обмен на информация при извънредни ситуации; 

- своевременно събира, обобщава и анализира информация постъпила от ДАНС и МВР; 

- по искане на органите на МВР и ДАНС въвежда и контролира изпълнението на ограничителни мерки спрямо 

ученици,учители,служители игражданите, намиращи се на територията на училището,  комунални дейности, доставка 

на електроенергия, топлоподаване, газоподаване, водоподаване, локални интернет доставчици и др.; 

- предприема и други мерки за сигурност при необходимост по искане на компетентните държавни органи. 

-  
 

 

Кмет МВР, ДАНС, Общини, 

юридически лица 
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ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 
ПАРТНЬОРИ 

„ЧЕРВЕНА” СТЕПЕН - РЕАГИРАНЕ 

При осъществен терористичен акт 

                ДИРЕКТОР НА  ПГСС“ ПРОФ- ИВАН ИВАНОВ“- гр. Д.ДЪБНИК 

- лично или определен от него ръководен служител участва в дейността на Временния оперативен щаб за 

координиране действията на място  

- ръководи щаб за защита при бедствия; 

- ръководи провеждането на мероприятия по защитата на населението; 

-  организира своевременното събиране на информация за загинали и пострадали граждани, както и за 

материални щети; 

-  по искане на ръководителя на Временния оперативен щаб въвежда и контролира изпълнението на 

ограничителни мерки спрямо учители, ученици, служители и гражданите, намиращи се на територията на 

училището, комунални дейности, доставка на електроенергия, топлоподаване, газоподаване, водоподаване, 

локални интернет доставчици и др.; 

-  организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица; 

-  организира алтернативни маршрути за придвижване на учениците и  транспорт извън района на инцидента; 

-  оказва съдействие на ръководителя на Временния оперативен щаб за информиране на учители, ученици, 

служители и гражданите за предприети ограничителни мерки и мерки за поведение и действие в зависимост от 

обстановката; 

 организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на учители, ученици, служители и гражданите  

Кмет на община МВР, ТДНС, РСПБЗН, 

формирования на БА, 

ЦСМП, БЧК 

 

 


