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I. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 

Настоящият план за сигурност е разработен в отговор на нарастване нива-

та на терористична заплаха и в изпълнение на Решение № 2669/02.07.2017 г. на 

Министерски съвет за приемане на Национален план за противодействие на те-

роризма, както и в съответствие с изискванията на Наредба № 8121 з-1225 от 

27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на 

тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за 

противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда 

за упражняване на контрол и Закона за защита при бедствия. 

 

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Към настоящия момент няма преки данни за терористична заплаха по от-

ношение на Република България и нейни задгранични представителства. Основ-

ната опасност от организиране и осъществяване на терористичен акт на терито-

рията на страната остават евентуални действия на отделни лица, групи и органи-

зации, български или чужди граждани, или радикални елементи, проникнали по 

каналите за нелегална миграция. Въпреки липсата на непосредствена терорис-

тична заплаха, съществуват вътрешни фактори, които създават предпоставки за 

нейното възникване: 

- обособен контингент от трайно установили се чужди граждани от рискови 

държави; 

- наличието на значителен миграционен поток от транзитно преминаващи 

лица и лица, търсещи закрила у нас; 

- дейността на религиозни фондации и други неправителствени организа-

ции сред българската мюсюлманска общност, насочена към нейното консолиди-

ране на базата на крайни форми на исляма; 

- наличието в страната на отделни симпатизанти на терористични органи-

зации и радикални формирования, както на политическа, така и на религиозна 

основа; 

- вътрешният криминален контингент в Република България и по-

конкретно организираната престъпност и възможните й връзки с терористични 

структури. 

Настоящият Училищен план за сигурност предвижда комплекс от мерки, 
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фокусирани върху превенцията и защитата от терористични заплахи. Настоящият 

план регламентира ситуациите, стратегиите, отговорностите, съвместните про-

цедури, тактики и правила за действие на ПТГ „Иван Райнов“- Ямбол за овладява-

не на кризисна ситуация, предизвикана от терористична заплаха или извършен 

терористичен акт срещу личност, обект или дейност, а така и при прилагане на 

мерки за преодоляване на последствията за учениците, педагогическия и непеда-

гогическия персонал и временно пребиваващи външни лица на територията на 

училището. 

 

 

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

➢ Недопускане извършването на терористични действия на територи-

ята на училището, както и срещу всички негови служители и ученици; 

➢ Предотвратяване проникването и противодействие на влиянието на 

радикални идеи и на техните разпространители сред ученици и служители като 

база за привличане на терористи ; 

➢ Подобряване организацията на дейността на училището с цел ефек-

тивно противодействие на използваните от международните терористични орга-

низации методи и средства, целящи унищожаването на голям брой хора; 

➢ Защита на ученици и служители и ограничаване на ефекта от евен-

туални терористични действия; 

➢ Разширяване на взаимодействието с държавните и общинските ор-

ганизации отговорни за националната сигурност. 

 

IV. ОБЩА ПРОГНОЗА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИ, ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕ-

РОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ 

Тероризмът е съзнателно създадено обществено явление, което си служи със 

заплаха посредством насилие или заплаха за насилие. 

 

4.1. Тероризъм има винаги когато: 

− извършителите са склонни към насилие или със същата важност към 

заплаха за насилие; 

− дейността е замислена да намери далечни психологични отражения, 

надхвърлящи непосредствената цел или непосредствените жертви; 
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− терористичните действия са предварително обмислени и детайлно 

планирани. 

 

4.2. Потенциални терористични заплахи, които могат да бъдат използ-

вани от терористична група при извършване на терористичен акт: 

− задействане на взривно устройство; 

− задействане на взривно устройство или вещество с потенциал за ма-

сово поразяване, поставено в района на спортната площадка или в колетни и по-

щенски пратки; 

− използване на огнестрелно или хладно оръжие с цел убийство и/или 

нараняване на голям брой хора; 

− атака и вземане на заложници; 

− умишлен палеж на училището; 

− използване на специални оръжия (химическо или биологическо). 

 

4.3. Задължителни условия за изпълнение, които се спазват при въ-

веждането на плана в действие: 

− да не се поставя в опасност живота и здравето на деца, взети за за-

ложници от други граждани при извършване на терористичен акт; 

− да не се поставя в опасност живота и здравето на служители, участ-

ващи в предотвратяването, ограничаването и прекратяването на терористичен 

акт; 

− да се запази целостта и годността на училището и съоръженията в 

него. 

 

V. ОБХВАТ НА ПЛАНА 

Планът създава организация за оповестяване, информиране, реагиране и 

управление на силите и средствата за предотвратяване и неутрализиране на те-

рористични заплахи, както и за овладяване на ситуацията и ликвидиране на пос-

ледствията. при осъществен терористичен акт. 

При възникване на бедствие на територията на училището следствие на 

терористична дейност, се изпълняват задачите предвидени в плановете за защи-

та при бедствия. 
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VI. МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА  

6.1.  Анализ на риска 

ПТГ „Иван Райнов“ се намира в център на гр. Ямбол на ул. „Цар Иван Алек-

сандър“ № 42.  

Училището представлява масивна триетажна сграда с приземни помеще-

ния. По външни периметри са обособени следните входове/изходи: 

❖ главен вход с вход/изход за ученици, служители и посетители, нахо-

дящ се от изток страна на сградата; 

❖ авариен вход/изход, находящ се от южната страна на сградата. 

Стените и пода на сградата са изградени от тухлена зидария и стоманобе-

тон и е от втора степен на пожароустойчивост. Отоплението е локално водно. 

Електрооборудване — клас II — нормална пожарна опасност. В помещенията на 

сградата има бюра, столове, маси, шкафове, гардероби, компютърни конфигура-

ции, измервателни и лабораторни уреди, апаратура, канцеларски материали, кни-

ги, инвентар и др. 

Основното функционално предназначение на сградата е образование, като 

ежедневно пътнико-потока е около 360 човека. В сградата има около 321 ученици 

и 39 учители и друг персонал, с работно време 06:30 ч. до 17:30 часа, като събота и 

неделя са почивни дни. 

Като уязвими места могат да бъдат определени вход/изходите, стаите и 

коридорите, училищния двор и спортната площадка по време на междучасия. 

Оценка на риска и спецификата на реагирането на терористична дейност, 

дават основание действията да се дефинират в два основни варианта: 

o действия при заплаха от извършване на терористични актове; 

o действия по овладяване на кризи, възникнали в следствие на теро-

ристична дейност и ликвидирането на последствия от терористични актове. 

 

6.2. Зони за сигурност 

В обекта са определени следните зони за сигурност: 

✓ работна зона - обхваща източния вход/изход, който е обезпечен с 

портиер; 

✓ класни стаи, кабинети, хранилища, работни помещения, в които се 

допускат служители, ученици и посетители след проверка от портиера и потвър-

ждение от длъжностните лица. 
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6.3. Мерки и процедури за действие 

В сградата на ПТГ „Иван Райнов“- Ямбол има изградено видео наблюдение. 

Монтирани са както следва: 

➢ 16 броя камери, които обхващат външното пространство непосредс-

твено около сградата и наблюдават   входовете и  периметър около сградата; 

➢ 22 броя камери, които наблюдават вътрешността на сградата - чрез 

тях се осъществява непрекъснато заснемане на коридори и класни стаи.  

Системата архивира всички събития за период 8-10 календарни дни. 

Извънработно време, в празнични и почивни дни всички врати са затворе-

ни и заключени. 

По пътищата за евакуация са поставени евакуационни осветителни тела. 

Изходите за евакуация са вход/изходите от изток и южната страна на сградата. 

 

6.4. Физическа защита па обекта 

Достъпът до училищния двор в интервала 06:30 ч. до 17:30 часа се осъщес-

твява от портиери. В периода 17:30 часа до 06:30 часа се осъществява от охрани-

телната фирма чрез видеонаблюдение и датчици. 

 

6.5. Ред за оповестяване, информиране и реагиране 

6.5.1. При получаване на сигнал:  

▪ при възможност се провежда максимално продължителен разговор с 

подателя на сигнала с цел придобиване на конкретна информация за 

евентуалното място, време и мотиви за осъществяване на заплахата; 

▪ своевременно се уведомяват служителя за връзка по сигурността и 

Директора на ПТГ „Иван Райнов“ гр.Ямбол за сигнала; 

▪ длъжностните лица в съответните помещения и прилежаща терито-

рия извършват/организират бърз оглед за наличие на съмнителни предмети или 

вещества, като уведомяват служителя по безопасност и здраве и Директора на 

образователната институция за резултатите;  

▪ когато злонамереното анонимно телефонно обаждане е получено в 

училището, Директора уведомява единния европейски номер за приемане на 

спешни повиквания 112 и Началника на регионално управление по образование 

за получения сигнал; 
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▪ при липса на установени съмнителни предмети или вещества след 

огледа и съгласувано с органите на МВР Директора на ПТГ „Иван Райнов“ 

гр.Ямбол може да вземе решение за продължаване на учебния процес и дейността, 

без да се предприемат мерки за евакуация; 

▪ при откриване на подозрителен предмет или вещество и след съгла-

суване с органите на МВР, Директора на ПТГ „Иван Райнов“ гр.Ямбол взема реше-

ние за предприемане на действия по евакуация на деца, персонал и други преби-

ваващи в сградата лица;  

▪ при евакуация пребиваващите в училището вземат багажа си, за да 

улеснят последващата проверка от органите на МВР и подпомагащите ги длъж-

ностни лица от образователната институция; 

▪ евакуираните деца и персонал се настаняват в определените безо-

пасни места; 

▪ проверява се броя на евакуираните лица; 

▪ органите на МВР оказват съдействие при евакуацията, като отцепват 

района на застрашения обект и подпомагат бързото настаняване на евакуираните 

в определените безопасни места; 

▪ извършва се последваща проверка и претърсване от органите на 

МВР, в съответствие със събраната максимално обективна информация за реал-

ната обстановка в застрашения обект; 

▪ след извършване на проверка на гимназията от страна на органите 

на МВР, непотвърждаваща достоверността на сигнала или предполагаща послед-

ващо неутрализиране на опасността, се подписва констативен протокол, след ко-

ето Директора на ПТГ „Иван Райнов“ гр.Ямбол взема решение за възстановяване 

на учебния процес. 

 

6.5.2. При осъществен терористичен акт: 

▪ Директора ръководи мероприятията по защита на учениците и хора-

та на територията на училището; 

▪ Директора организира, координира временното извеждане и предос-

тавя неотложна помощ на пострадалите лица; 

▪ Директора организира се своевременно събиране на информация за 

медицински загуби и материални щети;  

▪ Диретора оказва се съдействие на ръководителя на ВОЩ за инфор-
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миране на учениците и хората за предприетите ограничителни мерки и мерки за 

поведение и действие в зависимост от обстановката. 

 

6.6. Наличие на контролно-пропусквателен режим 

Допускането до сградата се осъществява от портиер. Пропускането на уче-

ници, служители и външни лица се осъществява съгласно утвърден от директора 

на гимназията Пропускателен режим. 

Влизането на външни лица на територията на училището се регламентира 

както следва: 

• външни лица, включително изпълнители по договори за ремонтни 

дейности, се допускат само след проверена и потвърдена самоличност и ангажи-

раност; 

• посещенията се записват в специална книга, в която се отбелязват 

трите имена, данните от документа за самоличност, кого посещава, часа на влиза-

не и излизане от училището; 

• посетителите се придружават от охраната до търсените от тях лица 

или се предоставя документ (бележка) с изискващ подпис и час на напускане от 

посетените лица; 

• при учениците и учителите се допускат посетители само по време на 

междучасие (с изключение на учителите, които са свободни по време на час); 

• влизането на ученици от други училища в сградата през учебно вре-

ме не се допуска. 

На посещаващите лица се забранява отклоняване и посещаване на други 

лица, кабинети и помещения извън заявените пред охраната такива. 

Забранява се влизането на външни лица, както и на охранители, учители, 

служители, помощнообслужващ персонал и родители с неадекватно поведение 

или в нетрезво състояние, а също така и внасянето на алкохол и други упойващи 

вещества в училището. 

В сградата не се допускат ученици: 

➢ с непристойно и агресивно поведение; 

➢ които са под въздействие на упойващи или наркотични вещества; 

➢ преносители на упойващи или наркотични вещества; 

➢ с хладно и огнестрелно оръжие; 

➢ с неприлично облекло; 
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➢ ученици, които не се обучават в ПТГ „Иван Райнов“ град Ямбол (вън-

шни ученици), без разрешение от съответното длъжностно лице. 

 

VII. СЛУЖИТЕЛ ЗА ВРЪЗКА ПО СИГУРНОСТТА 

Служителят за връзка по сигурността (СЗС) е длъжен да се запознае с реда 

за оповестяване, информиране и реагиране съгласно т. 6.5. Ред за оповестяване и 

информиране от настоящия план и при установяване опасности и рискове за 

обекта уведомява незабавно на ЕЕНСП 112. 

Служителя за връзка по сигурността задължително провежда първонача-

лен и периодичен/не по-малко от веднъж годишно/инструктаж и обучение на 

служителите в обекта, като при инструктажа стриктно се изпълнява чл. 7 от На-

редба № 8121 з-1225 от 25.09.2017 г. 

За служител за връзка по сигурността на сградата на ПТГ „Иван Райнов“- 

Ямбол се определя инж. Валентина Стойкова, заемаща длъжността заместник-

директор по учебно- производствената дейност с телефони за връзка: 

046/663163; 0887/766714. 

 

Забележка: Директора на гимназията информира писмено директора на 

областна дирекция на МВР — Ямбол за лицето, което е определено за връзка по 

сигурността на ПТГ „Иван Райнов“- Ямбол  чл. 4, ал. 1 от Наредба № 8121з-1225 от 

25.09.2017 г.  

 

 

Изготвили: 

1. Ива Караганчева –педагогически съветник 

2. Йорданка Недялкова – ст. учител  

3. Сийка  Попчева – ст. учител  
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ЗАПОЗНАТ СЪМ  

С ПЛАНА  ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
НА ТЕРОРИЗМА В 

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ  
„ИВАН РАЙНОВ“ гр. ЯМБОЛ 

     

№  име презиме фамилия подпис 
1. Емилия Христова Кремъкова   
2. Радостинка Минчева Радева  
3. Валентина Енчева Стойкова  
4. Борислав Димитров Тропчев  
5. Веселин Йорданов Василев   
6. Виолета Добрева Бакърджиева   
7. Виолета Стоянова Йорданова   
8. Георги Недев Георгиев   
9. Даниела Димитрова Демирева   
10. Димитър Вълков Димитров   
11. Йонка  Стойчева Турлакова   
12. Дора Георгиева Иванова   
13. Дора Петкова Боянова   
14. Ива Апостолова Караганчева   
15. Жека Божилова Георгиева   
16. Живка Андонова Христова  
17. Иван Георгиев Овчаров   
18. Иванка Динкова Пеева   
19. Ивелин Господинов Костов   
20. Ивелина Янчева Панайотова   
21. Йорданка Михайлова Недялкова  
22. Киро Георгиев Митев   
23. Костадин Стойков Василев   
24. Красимир Стоянов Дочев   
25. Мариана Калчева Калчева-Димитрова   
26. Мариана Кирилова Факирева   
27. Марийка Христова Стефанова   
28. Михаил Георгиев Михайлов   
29. Николай Желязков Колев   
30. Николай Тодоров Колев   
31. Николина Николова Маркова   
32. Радка Антонова Динева   
33. Радостина Ангелова Демирева   
34. Радостина Стефанова Пехливанова   

35. Росен Димитров Иванов   
36. Росица Колева Желязкова   
37. Светла Тодорова Градева   
38. Сийка Георгиева Попчева   
39. Слав Георгиев Георгиев   
40. София Живкова Цонева   
41. Стефка Минева Георгиева  
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