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ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА
Настоящият план е разработен в изпълнение на изискванията на чл.
10, т. 8 от Закона за управление при кризи.
1. 2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПЛАНА
Целта на плана е: създаване на рационална предварителна
организация за управление на националните ресурси за предотвратяване и
овладяванена кризи, настъпили вследствие на терористична дейност.

Задачи:
• Способства за подготовката на органите на изпълнителната власт
за действие при възникване на кризи вследствие на терористична
дейност;
• Допринася за извършване на своевременни и координирани
действия в отговор на актове на тероризъм;
• Създава основа органите на изпълнителната власт да изготвят
съгласувани планове за действие при кризи, възникнали
вследствие на терористична дейност;
• Създава предпоставки за прилагане на правните норми при
управлението на силите за реагиране.

2. ОБХВАТ НА ПЛАНА
Планът описва организацията за оповестяване, информиране,
реагиране и управление на силите и средствата на органите на изпълнителната
власт при овладяване на кризи, възникнали вследствие на терористична
дейност. Предмет на плана са и процедурите и отговорностите за информиране
на международни организации и други структури, по ред определен в
международни договорености и споразумения. Основните задачи, съгласно
плана, се изпълняват от:
• Министерството на вътрешните работи;
• Министерство на отбраната;
• Министерство наизвънредните ситуации;
• Министерство на здравеопазването;
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• Министерство на финансите;
• Министерство на външните работи;
• Министерство на икономиката и енергетиката;
• Министерство на транспорта;
• Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
• Дължавна агенция “Национална сигурност”;
• Държавна агенция “ Информационни технологии и съобщения”.
РБългария е определила актове на терористична дейност и
потенциални инциденти, които могат да окажат влияние върху ежедневните
дейности в страната. Списъкът включва възможни инциденти, независимо от
това дали има вероятност те да се случат.
Нормативните документи, регламентиращи дейностите по този план
са посочени в приложение № 1.
Термините и определенията, свързани с плана са посочени в
приложиение № 2.

3. ЗАДАЧИ И ОТГОВОРНОСТИ
Отговорностите на отделните органи на изпълнителната власт, по
отношение предотвратяване на терористична дейност и овладяване на
последствията от терористични актове, съгласно този план, произтичат от
нормативните документи, уреждащи тяхната дейност, както и от
взаимодействието им с други държавни и частни субекти. Министерствата и
ведомствата изпълняват задачите си съгласно ведомствените планове за
действие при кризи и заповедите и разпорежданията на съответните
ръководители - приложение № 3

4. ОБЩА ПРОГНОЗА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИ,
ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ
Тероризмът е съзнателно създадено обществено явление, което си
служи със страха посредством насилие или заплаха за насилие, за да постигне
политическа промяна и/или значително негативно въздействие върху важни за
държавата и обществото материални ценности. За разлика от незаконните
въоръжени формирования и криминалната престъпност тероризъм има винаги
когато:

3

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ

• В мотивите за извършване на престъпното деяние и целите има
политически мотиви;
• Извършителите са склонни към насилие или със същата важност,
към заплаха за насилие;
• Дейността е замислена да намери далечни психологически
отражения,
надхвърлящи
непосредствената
цел
или
непосредствените жертви (жертва);
• Последствията от дейността са с голямо негативно икономическо
въздействие;
• Извършва се от организация с различен конспиративен ред или
конспиративна клетъчна структура (чиито членове не носят
униформа и отличителни знаци);
• Дейността се извършва от група, която не се идентифицира с
конкретна държава.
Терористичните действия са предварително обмислени и детайлно
планирани, като носят белезите на операция, която отразява конкретните цели
и мотиви на изпълнителите, отговаря на възможностите им и е предназначена
за определена публика. Тактическите прийоми са в съответствие с поставените
цели.
Тероризмът премина в качествено нов етап от своето развитие и
придоби глобален характер. Той вече се използва не само като инструмент за
постигане на конкретни политически цели в отделна страна или регионален
конфликт, а е насочен към принципна смяна на съществуващата система на
международни отношения. Цели се хаос и икономическа дестабилизация в
страните - мишени и предизвикване на страх и психоза сред населението, като
в крайна сметка се преследва глобална криза и промяна на съществуващия
световен ред.
Рисковите фактори, определящи терористичната заплаха срещу
Р България са:
• Трайно установили се в страната значителен брой чужди
граждани от държави, които се определят като рискови;
• Непрекъснатото увеличаване на трафика от транзитно
преминаващи през страната чужди граждани и такива, търсещи
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убежище което увеличава риска от проникване на терористични
елементи;
• Активизирането на дейността на религиозни фондации и
емисари на наднационални формирования сред определении
български общности, насочена към нейното консолидиране
около крайни форми на религиозна изява;
• Наличието в страната на симпатизанти на терористични
организации и радикални формирования на религиозна основа.
Основната възможност за осъществяване на терористична дейност са
действията на отделна група, български или чужди граждани, или радикално
настроени хора, проникнали по каналите за трафик на хора или бежанските
канали.
Очертава се тенденция терористичните организации да планират и
реализират своите операции посредством членове и активисти, продължително
пребиваващи на територията на съответните държави. Съществува механизъм
на подбор и привличане на съмишленици, с които целенасочено се работи в
насока тяхното религиозно самоосъзнаване и радикализация. Впоследствие
тези лица биват използвани за изпълнение на преки или логистични задачи на
оформената терористична клетка.
Материалното и финансово осигуряване на средствата за конкретно
предстоящ или бъдещ терористичен акт се осъществява на територията на
съответната страна, като се установяват връзки с криминалната организирана
престъпност и в частност с трафиканти на оръжие и наркотици.
Възможните сценарии за извършване на терористична дейност се
развиват изненадващо най-често по формите, методите, способите и чрез
средствата посочени в приложение № 4:
Оценката на риска и спецификата на реагирането при
терористична дейност дава основание действията на държавните органи
да се дефинират в два основни варианта:
1. Действия при заплаха от извършване на терористични
актове.
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2. Действия по овладяване на кризи, възникнали вследствие на
терористична дейност и ликвидиране на последствията от терористични
актове.
ПРИ ПЪРВИЯ ВАРИАНТ стратегията за използване на
националния ресурс е да се предотврати извършването на терористични актове
на територията на страната, като добитата в хода на действията информация се
предоставя на ЕС, НАТО и страни-патньори с цел неутрализиране на
терористите или техни съмишленици. Основните задачи се изпълняват от
силите на МВР, ДА “НС”, МВнР и други министерства и ведомства в рамките
на тяхната компетентност.
ПРИ ВТОРИЯ ВАРИАНТ основните усилия на силите за реагиране
са насочени към овладяване на основните рискове и заплахи за живота и
здравето на хората, намаляване броя на жертвите и ликвидиране на
последствията от извършен терористичен акт. Основните задачи се изпълняват
от МВР, МДПБА, МЗ, МТ, МИЕ, ДАИТС и други министерства и ведомства в
рамките на техните компетенции.

5. РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Общото ръководство на дейността на органите на изпълнителната
власт при кризи се осъществява от Министерския съвет на Република
България, подпомаган от Съвета по сигурността.
При възникване на криза, вследствие на терористична дейност, за
непосредствена координация при използване на националните ресурси за
овладяване на кризата се създава Национален кризисен щаб (НКЩ). Съставът
на НКЩ се определя с писмена заповед на министър-председателя.
Управлението на силите и средствата, участващи в овладяването на
кризата, се осъществява от органите на изпълнителната власт, на чието
подчинение са. Координацията на действията на територията на засегнатите от
кризата области и общини се осъществява от областните управители.
Националния кризисен щаб изпълнява функциите си от Националния
център за управление при кризи (НЦУК) или от опрелен със заповедта за
създаването на НКЩ Център за управление при кризи на отделно ведомство.
При необходимост към НКЩ се създава междуведомствена експертна работна
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група, в състава на която се привличат и ресурси на академични институции,
юридически лица с нестопанска цел, юридически организации със стопанска
дейност, индивидуални учени и др;
За непосредствено управление на силите за реагиране в зоната на
кризата със заповед на ръководителя на НКЩ може да бъде създаден Временен
оперативен щаб. В състава на ВОЩ се включват всички ръководители на
силите за реагиране, изпълняващи задачи по овладяване на кризата.
За овладяване на кризи вследствие на терористична дейност се
провежда съвместна операция. Операцията се ръководи от ръководителя на
НКЩ като за нейното организиране, при наличие на време, могат да бъдат
изготвени следните документи:
1. Указания за овладяване на кризата.
2. Заповед за провеждане на съвместна операция.
3. План за провеждане на съвместната операция.
Планът за операцията се утвърждава от министър-председателя на
страната или от ръководителя на НКЩ.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ
6.1. ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ
При наличие на заплаха за извършване на терористична дейност,
както и време за реагиране, по ръзпореждане на министър-председателя се
провежда заседание на Съвета по сигурността към МС. Органът на
изпълнителната власт, получил информация за заплахата информира членовете
на Съвета и предлага мерки за действие. Организира се събирането на
допълнителна информация, включително от организации - партньори. Съветът
предлага на министър-председателя стратегия за действие и указания за
повишаване готовността на страната за действие при кризи вследствие на
терористична дейност.
При наличие на достоверна информация за заплаха от терористична
дейност и необходимост от предприемане на спешни превантивни действия със
заповед на министър-председателя се въвеждат в действие допълнителни
мерки за сигурност.
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За координиране на действията по предотвратяване на заплахата се
формира Национален кризисен щаб. Обмена на информация се осъществява
чрез комунакационно-информационната система за управление при кризи, при
спазване на мерките за защита на класифицираната информация.
Предоставянето на информация на средствата за масова информация
се осъществява от Пресцентъра на Министерски съвет, съгласно приетата
медийна стратегия. Информацията се съгласува с ръководителя на НКЩ.
6.2. ПРИ ИЗВЪРШЕН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ
Координирането на първоначалните действията на силите за
реагиране се осъществява от Националния център за управление при кризи.
Участващите в овладяването на кризата сили и средства се управляват от
ведомствените центрове за управление при кризи. За непосредствено
управление в зоната на кризата се формира Временен оперативен щаб.
В случаите на вземане на заложници, завземане на общественозначими сгради или обекти от критичната инфраструктура и се налага водене
на преговори с терористите със заповед на министър-председателят на страната
се формира Национален кризисен щаб. Организира се пряка връзка между
ВОЩ, НКЩ и с министър-председателя на страната. Воденето на преговори се
осъществява от служители на Центъра за водене на преговори към Института
по психология на МВР.
В случаите когато Министерския съвет не е определил ръководител
на операцията за овладяване на кризата, действията на териториалните
структури на органите на изпълнителната власт се координират от областния
управител на областта, на чиято територия е възникнала кризата.
При възникване на кризисни ситуации, свързани с чужди граждани,
представителства или посолства на чужди държави, или при наличие на
вероятност за трансгранично замърсяване, дейностите със съседните страни и
страните - партньори се координират от Министерство на външните работи.
Силите за реагиране извършват действия по овладяване на кризата
съгласно стандартни процедури за реагиране.
При актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване,
действията за овладяване на възникналите кризисни ситуации се
извършват съгласно националният план за действие.
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7. ПОДДЪРЖАНЕ НА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ
ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИ
7. 1. ОПОВЕСТЯВАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В
ГОТОВНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ПРИ КРИЗИ
При възникване на криза, вследствие на терористична дейност
оповестяването на национално ниво се извършва чрез комуникационноинформационната система за управелние на страната при кризи, а при
необходимост се използват и комуникационно-информационните ресурси на
Комплексната автоматизирана система за управление.
При получаване на сигнали от службите за сигурност на страната или
от партньорски страни и организации за заплахи от извършване на
терористична дейност се информира министър - председателя. Информират се
Председателят на Народното събрание и Президентът на РБългария.
При получаване на информация за инциденти, чрез телефоните за
спешни повиквания (112, 160, 166, 150), свързани с задействане на взривни
устройства, ОМУ, катастрофи и аварии, информирането на органите на
изпълнителната власт се извършва чрез оперативните дежурни или дежурните
в центровете за управление при кризи.

7. 2. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА
Планът се поддържа в актуално състояние от Националния център за
управление при кризи. Актуализират данните в него при настъпили промени,
както и при изводи от анализ на опита от действителни ситуации, проведени
учения и тренировки.

7. 3. УСВОЯВАНЕ НА ПЛАНА
За усвояването на плана ежегодно се планират и провеждат
национални тренировки и учения, при които се отработват различни елементи
от него. Всяка година, по план на министерски съвет и органите на
изпълнителната власт, се организират и провеждат курсове със служителите,
изпълняващи задачи по управление при кризи на органите на изпълнителната
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власт, юридически лица и еднолични търговци, на които са възложени
функции по планиране, подготовка и провеждане на дейности при кризи.

8. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА В ДЕЙСТВИЕ
Планът се въвежда в действие с писмена заповед на министърпредседателя на Р България.
При необходимост, с решение на Министерския съвет, се въвежда
кризисно положение на територията на страната или на част от нея.
В случаите когато министерства, ведомства или областни управители
въведат самостоятелно плановете си за действие при кризи се уведомява
НЦУК.
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