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ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА 

в IIIОУ „ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград 

 

 

основание: Наредба № 8121з-1225/27.09.2017 г. за видовете обекти по чл.23, ал.1 от 

Закона за противодействие на тероризма, издадена от Министъра на вътрешните 

работи и председателя на държавна агенция „ Национална сигурност” 

и писмо № 9107-320/28.12.2017 г. на министъра на МОН и ПМС № 

669/02.11.2017 г. – Национален план за противодействие на тероризма  

 

 

 

 

Настоящите мерки са разгледани и приети на заседание на ПС, 

протокол № 9/02.09.2021 г. 
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МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ 

В IIIОУ „ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград  

І.АНАЛИЗ НА РИСКА 

IIIОУ „ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – гр.Петрич, като образователна институция, съгласно 

Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г.се води  със степен на риск- лесно уязвими 

обекти и съоръжения ( от допълнителната разпоредба). 

В училището тази година се учат 496 ученици. Състава на педагогическите 

специалисти е 46, а на непедагогическия – 12. 

Неговото местоположение е разположено почти централно в града, в близост до 

Детската градина и къщи наоколо. 

Има един железен портал от източната страна на сградата на училището, който 

се заключва с цел недопускане безразборно на транспортни средства, които не 

обслужват училището. В училищния двор влизат само транспортни средства, 

които доставят стоки и други материали за нуждите на училището. 

В училището няма големи съоръжения, представляващи опасност. Имуществото се 

състои главно от обзавеждане на класни стаи, компютри в компютърната зала и 

спортни съоръжения. В училище няма взривоопасни вещества.  

ІІ.ЗОНИ ЗА СИГУРНОСТ  в обекта с осигурен контрол на достъпа чрез технически и 

други средства (съответната територия и/или прилежащата инфраструктура на 

обекта или сградата, в която се осъществява контрол или пропускателен режим) 

   - една масивна железна портална врата 

 -  централен вход – портиерната/пропуск 

 В училището е осигурен контрол чрез видео наблюдение . 

ІІІ.МЕРКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: 

 Технически мерки  

Инсталиране на детектори 

Уреди за контрол на достъпа 

Защитни и предпазни средства 

Организационни мерки, вкл. процедури за сигнализиране – има изградени 

организационни мерки и процедури за сигнализиране 
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Мерки за контрол и проверка 

Комуникация 

Повишаване на осведомеността и обучения 

Сигурност на информационните системи 

ІV.РЕД ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ И ИНФОРМИРАНЕ 

МЕРКИ ЗА  РЕАГИРАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ ЗАПЛАХА ОТ 

ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ ИЛИ ИЗВЪРШЕН ТАКЪВ 

V.НАЛИЧИЕ или НЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА 

  ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ 

 ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОПУСКАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ 

ВРЕМЕННО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБЕКТА ЧРЕЗ ПОДВИЖЕН ПОСТ И 

ПОСТАВЯНЕ НА МАСИВНИ ЗАГРАЖДЕНИЯ, НЕДОПУСКАЩИ ПРЕМИНАВАНЕ НА 

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

VІ.ВЪВЕЖДАНЕ НА  РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ И ОСИГУРЯВАНЕ НА  ПРИСЪСТВИЕТО НА 

СЛУЖИТЕЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ И СНАБДИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ОТ 

ВЪНШНИ ЗА ОБЕКТА ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

VІІ.ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА ОБЕКТИТЕ: 

   1.  Персонал за физическа защита 

  2.Физически бариери 

 3.Охранително осветление 

 VІІІ. ИНСТРУКТАЖИ - СЛУЖИТЕЛЯТ ЗА ВРЪЗКА ПО СИГУРНОСТТА, или определен друг 

служител, задължително провежда първоначален и периодичен инструктаж и 

обучение на служителите в училището, като при инструктажа: 

 Запознава с основните правила за действие при засичане на лица със 

съмнително поведение, които безпричинно и безцелно пребивават в обекта, 

или около обекта, извършват евентуални огледи за камери, излъчват видима 

нервност, неспокойство, възбуда и други признаци и други белези на 

нетипично поведение 

 Инструктират за действие при установяване на  изоставени багажи – 

пакети, чанти, куфари и други. 
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 Инструктират за недопускане на събирането на голям брой посетители в 

малки помещения 

 Инструктират за повишено внимание при получаване на пратки, пораждащи 

съмнение за наличие на забранени вещества или предмети, или получаване на 

пратки от неизвестни податели 

 Инструктират учениците за някои предпазни мерки 

 Запознават с начините за оповестяване, информиране и реагиране при 

извършен терористичен акт, 

 Провеждат симулативни тренировки и учения за противодействие на 

тероризма НЕ ПО-МАЛКО ОТ 2 пъти ГОДИШНО, или 1 път на шест месеца. 

    

VІІІ.СЛУЖИТЕЛ/ОТГОВОРНО ЛИЦЕ  ЗА ВРЪЗКА ПО СИГУРНОСТТА – г-н Борислав 

Тренчев. 

 

 


