
Предлагани мерки за противодействие на тероризма по отношение на юридически лица и 
еднолични търговци, упражняващи своята дейност в сгради с масово пребиваване на хора, 

във връзка с приетия Hационален план за противодействие на тероризма 
 

В зависимост от вида и спецификата на сградата - административна, обществена, 
производствена, детска , учебна, социална, лечебна,  могат да бъдат предприети следните 
мерки:  

- Осигуряване на физическа охрана на обектите  
- Осигуряване на пропускателен режим в съответното учреждение 
- Изграждане на система за видео наблюдение в обектите  
- По възможност поставяне на входовете на пропуск-контактна апаратура, детектори 

за метал, паник бутон. 
- Провеждане на инструктаж на служителите и запознаването им с основни правила 

за действие при засичане на лица със съмнително поведение , които безцелно 
пребивават в обектите,  извършват оглед за камери, излъчват видима нервност и 
възбуда и други белези  на  нетипично човешко поведение. Внимание да бъде 
обръщано за  изоставени багажи/ чанти , куфари, пакети и др./ 

- При възможност осигуряване на места за паркиране на МПС, отдалечени от 
фасадите на сградите 

- Недопускане събирането на голям брой посетители в малки помещения  
- Повишено внимание при получаване и отваряне на пратки от неизвестни податели 

или известни такива  с изненадващ характер 
- Осигуряване присъствието на служител на съответната институция при 

извършването на ремонтни и снабдителни дейности от външни за обекта фирми. 
- Изготвяне на план за евакуация и провеждане на симулативни тренировки за 

изпълнението му. 
 

Първоначални действия при извършен терористичен акт: 
 

- Подаване информация на тел. 112 за мястото , характера, интензитета на 
действията , данни за пострадали, наличие на щети , данни за извършители и друга 
изисквана от компетентните органи информация . 

- Извършване на правилна преценка за необходимостта от предприемане на 
действия за напускане на опасната зона /етаж или сграда/ или оставане в 
помещението / при затруднен достъп до евакуационните пътища – стълбища , 
коридори /  

- Предприемане на действия по незабавна евакуация от мястото на поражението . 
- Недопускане на хаотични и панически действия на евакуиращите се . 
- Извършване на преброяване на евакуираните лица 
- При установяване на липсващо лице се уведомява компетентния орган , ръководещ 

действията на място или на тел. 112. 
- Забранява се връщането на евакуирало се лице на мястото на поражението по 

каквито и да било причини, дори и за оказване на помощ 
- Изпълнение указанията на компетентните органи  


