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1.
1.1.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА

Планът е изготвен в отговор на устойчивото нарастване на нивата на терористична заплаха в
глобален мащаб, в изпълнение на изискванията на чл. 5 от Закона за управление и
функциониране на системата за защита на националната сигурност и е в съответствие с
Стратегията за национална сигурност на Република България, Стратегията за противодействие
та радикализацията и тероризма и Национален план за противодействие на тероризма.
Термините и определенията са посочени в Приложение №1.
1.2.

ЦЕЛ НА ПЛАНА

Осигуряване на постоянна и адекватна защита на гражданите, територията и националната
сигурност на Област Ловеч срещу терористични заплахи.
Създаване на организация за ограничаване на последиците от терористичен акт.
Въвеждане на нива на заплахи и степени на готовност за единно разбиране на рисковете и за
координирано изпълнение на допълнителни мерки за противодействие на тероризма.
2.

ОБХВАТ

Планът създава организация за оповестяването на органите за управление и силите за реагиране
при терористичен акт и ликвидиране на последиците от него.
Предмет на плана са дейностите, осъществявани от органите за управление при различните нива
на заплаха и степени на готовност.
Задачите и отговорностите на органите на изпълнителната власт по противодействие на
терористичната дейност и овладяване на последствията от терористични актове произтичат от
нормативни документи, уреждащи тяхната дейност, както и от взаимодействието им с други
държавни и частни субекти. Ведомствата изпълняват задачите си съгласно своите планове за
действие, заповедите и разпорежданията на съответните ръководители.
Отговорностите на органите на изпълнителната власт по изпълнение на плана са посочени в
Приложение №2.

3.

ОБЩА ПРОГНОЗА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ

Тероризмът е съзнателно създадено обществено явление, което си служи със страха
посредством насилие или заплахи 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:
- В мотивите за извършване на престъпното деяние и целите на същото има политически
мотив;
- 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/;
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- Последствията от дейността са с голямо негативно икономическо въздействие;
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 за
осъществяване на терористична дейност са в съответствие с поставените цели.
Рисковите фактори, определящи терористичната заплаха срещу Република България и
респективно Област Ловеч са:
Трайно установили се в страната значителен брой чужди граждани от държави, които се
определят като рискови;
Непрекъснато увеличаване на трафика от транзитно преминаващи през страната чужди
граждани и такива, търсещи убежище в нея, което увеличава риска от проникване на
терористични елементи;
Активизирането на дейността на религиозни организации и емисари на наднационални
формирования сред определени български общности, насочени към нейното
консолидиране около крайни форми на религиозна изява;
Участие на Република България в антитерористични и военно-хуманитарни операции;
Наличието на краен национализъм, етнически противоречия, социално-икономически
проблеми и съществуващи нерешени въпроси на държавността;
Активизирането на радикални организации и секти в страните от региона, които се
опитват да разширят дейността си;
Компактните общности с нисък социален статус и активизирането на публичните
дискусии за ролята на религиите, като предпоставка за спечелването на отделни лица за
каузата на радикализъм.
Създаване на оптимална организация за своевременно провеждане на мероприятията за
ограничаване на загубите и защита на служителите и населението при терористичен акт.
Осъществяване на взаимодействие между структурните звена на МВР, органите на
изпълнителната власт и органите на местното самоуправление в област Ловеч.
Силовото налагане и утвърждаване на идеи е главната цел, която преследват всички
терористични организации, най-често чрез изпълнение на конкретни задачи като:
задействане на взривно устройство в транспортни средства или на места с масово
пребиваване на хора;
използване на огнестрелно оръжие в места, сгради и съоръжения с масово пребиваване на
хора;
- вземане на заложници в сгради или превозни средства;
- задействане на взривно устройство в обекти от критичната инфраструктура с цел
предизвикване на промишлени аварии или бедствени ситуации;
- използване на оръжия за масово унищожение;
- нерегламентирано проникване в електронни мрежи от системи за управление на ресурси
/енергоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и др./
Вероятни обекти на тероризъм в област Ловеч:
От взривяване, бомбени експлозии:
•
Обществени сгради :
Областна и Общинска администрация Ловеч, театри, читалища, автогари, ж.п.гари в
Ловеч и областта;
Религиозни храмове;
Училища и болници.
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•
-

Обекти от националното стопанство:
„Титан-Златна Панега цимент”АД;
„Трояфарма”АД;
Фирма „ГАЗОХРАНИЛИЩЕ ЛИТЕКС” АД – Ловеч;
Фирма „Лесопласт” – АД, гр. Троян;
Фирма „Мелта-90“ АД – гр. Ловеч;
Фирма „Фелдбахер фрут-България“ АД – гр. Летница;
газопреносните мрежи и съоръжения;
язовирна стена на яз.”Сопот”;
ел.подстанция, далекопроводи.

Вземане на заложници:
- в сградите на Областна и Общинска администрация Ловеч;
- в училища, театри, читалища, болници;
- в религиозни храмове.
Възможно е след взривяване на даден обект от националното стопанство да последва вторично
огнище на криза – замърсяване с токсични вещества, голям пожар, както и заразяване или
отравяне на водоизточници и вододайни зони. Съдържанието на възможните сценарии за
осъществяване на терористични актове е посочено в Приложение № 3.
4.

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ
ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ

Службите за обществен ред и сигурност поддържат постоянна готовност за действие при
терористична заплаха и за отговор при извършен терористичен акт. Разработват и поддържат
контра терористични (ДАНС) и антитерористични (ОДМВР) планове за обезпечаване
сигурността на обекти и личности, потенциални цели на терористичен акт.
В плановете се определят мерки за защита и режимни мероприятия, които се провеждат
превантивно и при възникване на непосредствена заплаха от терористичен акт.
5.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

При възникване на извънредна ситуация се създава организация на работа, гарантираща в
кратки срокове:
- оказване на медицинска помощ на пострадалите;
- ограничаване мащабите на възможните последствия;
- защита на населението;
- ликвидиране на последствията (източниците) на рискови фактори за населението и околната
среда.
Имайки в предвид, че основните принципи на защита при извънредна ситуация са право на
защита на всяко лице и предимство за спасяване на човешкия живот пред останалите дейности
по защита, ОД МВР приоритетно извършва следните мероприятия при заплаха от терористична
дейност:
- организира временно извеждане на застрашените граждани от района на терористична дейност
и недопускане на навлизане на други лица в тази зона;
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- осигурява места за временно настаняване на населението като училища, детски градини,
спортни зали и др. които ще се приспособят за временно настаняване. При невъзможност за
ползване на сграден фонд се изграждат палаткови лагери;
- прави оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, лекарствени
продукти и други от първа и последваща необходимост;
- организира сили за разчистване на пътища и осигуряване на проходимост между населените
места в засегнатите райони при извършен терористичен акт.
6.

РЪКОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ

Областният управител осъществява управление на силите и средствата чрез съществуващия щаб
за защита при бедствие. Приложение № 4.
За непосредствено управление на силите за реагиране в зоната на терористичния акт се създава
Временен оперативен щаб /ВОЩ/. В състава му се включват ръководителите на екипите,
изпълняващи задачи по овладяване на ситуацията и представители на областния управител и
кмета на съответната община.
Ръководството на ВОЩ се осъществява от директора на ОД МВР на територията на област
Ловеч.
Общата координация на действията на териториалните структури на органите на
изпълнителната власт при овладяването на последствията от извършен терористичен акт се
осъществява от областния управител.
За пресичане на терористична дейност се провежда специална антитерористична операция.
За овладяване на последствията от терористичен акт се провежда съвместна операция на
привлечените за участие сили и средства.
При заплаха от терористичен акт или вземане на заложници:
- Със сили на ОД МВР (при необходимост и съседни ОДМВР) се изолира зоната на кризисната
ситуация. Провеждат се оперативно-издирвателни мероприятия за установяване и задържане
на лица, оказващи съдействие на терористите;
- Информира се Министерски съвет за ситуацията и се иска съдействие (при необходимост) за
овладяване на кризата;
- На мястото на инцидента се сформира временен щаб за координиране действията на всички
участници в специализираната операция;
- Провеждат се оперативно-издирвателни мероприятия за установяване и задържане на лица,
оказващи съдействие на терористите;
- Осигуряват се обществения ред и извеждането на застрашеното население от зоната на
кризисната ситуация;
- Осигурява се на безопасността на движението по маршрутите за изнасяне на органите за
управление и специализираните държавни органи;
- Провежда се специална операция за неутрализиране на терористите и освобождаване на
заложниците (ако има отвлечени);
При извършен терористичен акт (взривяване, разрушаване, пожар):
- Със сили на ОДМВР (при необходимост и съседни ОДМВР) се изолира зоната на кризисната
ситуация. Провеждат се оперативно-издирвателни мероприятия за установяване и задържане
на лица, оказващи съдействие на терористите;
- Информира се МС за ситуацията и се иска съдействие (при необходимост) за овладяване на
кризата;
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- В близост до мястото на инцидента се сформира временен щаб за координиране действията
на всички участници в специализираната операция;
- Провеждат се оперативно-издирвателни мероприятия за установяване и задържане на лица,
оказващи съдействие на терористите;
- Осигуряват се обществения ред и извеждането на застрашените граждани, не се допуска
навлизане на други лица в зоната на извънредна ситуация;
- Осигурява се безопасността на движение по маршрутите за изнасяне на органите за
управление и специализираните държавни органи;
- Осигуряват се максимален брой медицински екипи за оказване на помощ на пострадалите
граждани (при необходимост със съдействие от съседни общини и области);
- Извършват се пожарогасителни работи в зоната на кризата;
- Силите на РД ПБЗН - Ловеч (при необходимост се привличат части от съседни структури на
ГД ПБЗН-МВР) извършват спасителни действия в зоната на инцидента;
- С екипи на енергоразпределителните дружества и ВиК се осигурява безопасна работа на
специализираните служби в зоната на поражение;
Областният управител поддържа връзка и информира периодично МС относно развитието на
кризата.
Щаба за координация поддържа връзка със съседните областни центрове и иска съдействие и
помощ (при необходимост) - медицински екипи, противопожарни средства, сили на ГД ПБЗНМВР.
За овладяване на последствията от терористичен акт се провежда съвместна операция на
привлечените за участие сили и средства на ведомства, общини, физически и юридически лица.
При обявяване на по-високи степени на готовност за реагиране ръководителите на общини
въвеждат в действие плановете си за противодействие на тероризма и изпълняват планираните
мерки.
7.

РЕД ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ И ИНФОРМИРАНЕ

Информация за заплаха от/или извършен терористичен акт може да постъпи от различни
първоизточници:
•
Оперативни дежурни на РУ;
•
Държавни и международни органи;
•
Средствата за масово осведомяване;
•
Граждани и неправителствени организации.
Областният управител получава информацията за заплаха или извършен терористичен акт от
ОД МВР, ОКИЦ или друг източник и НЕЗАБАВНО свиква щаба за координация, привежда
настоящия план в действие и информира МС.
Оперативните дежурни, получили разпореждане за ниво на заплаха и/или преминаване в повисоко състояние на готовност, разпореждат на своите подчинени структури и докладват
незабавно по установения ред.
Предупреждението и оповестяването на органите на изпълнителната власт и ЕСС се извършва
от оперативния център на ОУПБЗН по групи с изградената сиренна система и системата DAKS.
Групите за оповестяване на областно и общинско ниво са:
областна администрация;
областен щаб ;
общинска администрация;

6

общински щабове;
кметства;
населено място;
съставни части на ЕСС на областно и общинско ниво.
Администрирането на системата се осъществява от РДПБЗН. Ръководителите на отделните
групи са длъжни да предоставят в РДПБЗН информация с телефоните на оповестяваните лица.
Всяко оповестено лице получава ПИН (персонален идентификационен код) за потвърждаване на
оповестяването. Два пъти в годината по план на ГДПБЗН и график, утвърден от областния
управител се провежда тренировка по оповестяването на отделните групи.
За оповестяване на населението се използва изградената сиренна система.

8.

РАЗЛЕДВАНЕ

Процесуално-следствените действия се извършват от Националната следствена служба и от
разследващите органи на МВР. Действията се извършват под ръководството на Прокуратурата
на Р. България.
При първоначалните действия на мястото на инцидента се привличат специализирани екипи за
търсене и обезвреждане на взривни устройства от състава на МВР, специализирани лаборатории
за мониторинг на състоянието на въздуха от състава на ГДПБЗН – МВР и МОСВ, лаборатории
за мониторинг на състоянието на околната среда и водите от състава на МОСВ, специализирани
екипи за установяването наличието и вида на радиоактивното замърсяване от специализирани
екипи за установяването наличието и вида на радиоактивно замърсяване от Агенцията за ядрено
регулиране и Министерството на здравеопазването. Специализираните екипи дават препоръки
на ръководителя на операцията на място за поведение и действие на служителите и
необходимите защитни мерки спрямо населението.
Районът на инцидента се изолира от сили на МВР и/или Въоръжените сили, които изграждат
външен периметър с цел сигурност и запазване на местопроизшествието за документиране и
изземване на веществени доказателства. В периметър не се допуска навлизане на представители
на средствата за масово осведомяване и лица, които нямат пряко отношение към
неутрализиране на терористите или овладяване на последствията от терористичен акт.
9.

КОМУНИКАЦИЯ С ОБЩЕСТВОТО

Информирането на гражданите за наличие на заплаха, за предприети мерки от органите на
изпълнителната власт, както и препоръки за поведение и действие се осъществява само от
Пресцентъра на МВР, координирано с Пресцентъра на Министерски съвет и ДАНС.
Пресцентърът на Министерски съвет предоставя информация на средствата за масова
информация от името на министър-председателя на Р. България и Съвета по сигурност към
Министерския съвет.
При мащабни терористични актове се обявява на обществеността открита линия /телефон,
електронна поща/ за контакт с близките на пострадалите или за подаване на информация,
свързана с терористичния акт.
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10. УСВОЯВАНЕ НА ПЛАНА
Ръководителите на областния и общинските щабове организират събирането и обучение на
щабовете най-малко два пъти годишно.
Органите на изпълнителната власт и юридическите лица, на които са възложени функции по
противодействие на тероризма при терористични актове.
11. ВЪВЕЖДАНЕ ПЛАНА В ДЕЙСТВИЕ
Планът се въвежда в действие за територията на цялата област или част от нея, със заповед на
областния управител, по предложение на директора на ОД на МВР – Ловеч.
Действията по изпълнение на плана се прекратяват със заповед на областния управител, по
предложение на директора на ОД на МВР – Ловеч.
12. ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ
-

Национален план за противодействие на тероризма;
Областен план за защита при бедствия.
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Приложение №1
ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Терористична престъпна дейност извършва този „който с цел да създаде смут и страх в
населението или да заплаши, или да принуди орган на властта, представител на
обществеността или представител на чужда държава или на международна организация да
извърши или пропусне нещо в кръга на неговите функции, извърши престъпление по
чл.115, чл.128, чл.142, ал.1, чл.216, ал.1, 326, чл.330, ал.1, чл.333, чл.334, ал.1, чл.337, ал.1,
чл.339, ал.1, чл.340, ал. 1 и 2, чл.341а, ал.1 – 3, чл.341б, ал., чл.344, чл.347, ал.1, чл.348,
чл.349, ал.1 и 3, чл.350, ал.1, чл.352, ал.1, чл.354, ал.1, чл.356е, ал.1р чл.356з се наказва за
тероризъм.
Чл.108а от Наказателния кодекс на Р България
Отвличане и противозаконно лишаване от свобода – извършва този, който отвлече
другиго и който противозаконно лиши някого от свобода.
Чл. 142 и 142а от Наказателния кодекс на Р България
Национална сигурност е динамично състояние на обществото и държавата, при което са
защитени териториалната цялост, суверенитетът и конституционно установеният ред на
страната, когато гарантират демократичното функциониране на институциите и основните
права и свободи на гражданите, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето
благосъстояние и се развива, както и когато страната успешно защитава националните си
интереси и реализира националните приоритети.
Чл. 2 от Закона за управление и функциониране на системата за национална сигурност
Криза е събитие, което нарушава състоянието на националната сигурност в резултат на
целенасочени действия или бездействия на лица, групи и организации.
§ 1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление и функциониране на
системата за национална сигурност
Ситуационен център е структура, осъществяваща събирането, анализирането и
незабавното докладване на постъпилата информация във връзка с предотвратяването
и/или ограничаването на кризи, както и за координиране на мерките и действията за
реакция, овладяване и преодоляване на кризата.
§ 1, т.4 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление и функциониране на
системата за национална сигурност
Критична инфраструктура е система от съоръжения, услуги и информационни системи,
чието спиране, неизправно функциониране или разрушаване би имало сериозно негативно
въздействие върху здравето и безопасността на населението, околната среда,
националното стопанство или върху ефективното функциониране на държавното
управление.
§ 1, т.18 от Допълнителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
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Взривно или друго смъртоносно устройство означава:
a) Взривно или запалително оръжие или устройство, предназначено или имащо
способност да причинява смърт, сериозни телесни наранявания или значителни
материални щети;
b) Оръжие или устройство, предназначено или имащо способност да причинява
смърт, сериозни телесни наранявания или значителни материални щети чрез
изпускане, разпръскване или допир на отровни химически вещества, биологични
агенти или токсини или подобни вещества, биологични агенти или токсини или
подобни вещества, или радиация или радиоактивен материал.
Чл.1 от Международна конвенция за борба с бомбения тероризъм
Всяко лице, което залови или задържи и заплашва да убие, да нарани или да продължи да
задържа друго лице /наречено по-нататък „заложник“/ с цел да принуди трета страна, а
именно държава, междуправителствена организация, физическо или юридическо лице или
група лица да извърши определено действие или да се въздържи от такова, като пряко или
непряко условие за освобождаване на заложника, извършва престъплението вземане на
заложници по смисъла на тази конвенция.
Всяко лице, което:
a) Опит да вземе заложници или
b) Е съучастник на лице, което извършва или се опитва да извърши действия на
вземане на заложници, също извършва престъпление по смисъла на тази
конвенция.
Чл.1 от Международна конвенция за борба срещу вземането на заложници
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Приложение №2
ОТГОВОРНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
Областен управител
 Организира разработването и утвърждава областен план за действие при терористична
дейност;
 Организира и отговаря за обучението на областната администрация за начините на
поведение и действия при терористични заплахи и изпълнение на необходимите
защитни мерки;
 Координира и контролира подготовката за защита при терористични действия,
извършвана от областна администрация, териториалните звена на министерствата и
ведомствата, юридическите и физическите лица в областта;
 Организира и контролира изпълнението на превантивни мерки за недопускането или
намаляването от терористични действия;
 Създава организация за оповестяване при терористични заплахи.
Кмет на община
 Организира и ръководи защитата на населението при терористична дейност на
територията на общината;
 Организира разработването и внася за приемане от общинския съвет на общински план
за действие при терористична дейност и предоставя данни за изготвянето на областния
план;
 Организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или
намаляването на последици от терористични действия;
 По искане на компетентните държавни органи въвежда и контролира изпълнението на
ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на общината,
както и спрямо осъществяването на търговски и комунални дейности, доставка на
електроенергия, топлоподаване, газоподаване, водоподаване, интернет доставчици и
др.;
 Планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване на
дейности по плана за противодействие на тероризма в общината, както и резерв за
неотложните аварийно-възстановителни работи за ликвидирането на последствията от
терористична дейност;
 Координира спасителните дейности и неотложните аварийно-възстановителни работи за
ликвидирането на последствията от терористична дейност;
 Извършва обмен на информация с оперативния дежурен на областната дирекция на
МВР;
 Организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на
пострадалите граждани;
 На основание Закона за автомобилните превози отправя искане към превозвачите за
предоставяне на транспортни средства при извършване на спасителни дейности и при
евакуация на хора, животни и материални ценности.
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Приложение №3

ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ
1. Задействане на взривно устройство в транспортни средства или на места с масово
събиране на хора
Такъв тип терористични актове могат да се извършат от терористи, които се самовзривяват
или чрез дистанционно взривяване на предварително заложено взривно устройство.
Очаква се възникване на ситуация, при която има множество загинали и ранени хора. Налага
се бързо евакуиране на пострадалите и много добра организация на спасителните действия.
Най- вероятно комуникацията в района на инцидента ще бъдат затруднени. Задължително е
извършването на действия за търсене и обезвреждане на взривни устройства в близост до
района, чието взривяване може да доведе до множество допълнителни жертви. С цел
задържане на евентуални извършители се блокира зоната на инцидента, извеждат се
гражданите и се снемат данни за тяхната самоличност.
От изключителна важност е бърз мониторинг на състоянието на околната среда за наличие на
токсични вещества или радиационно замърсяване в района на инцидента.
2. Използване на огнестрелно оръжие в места с масово пребиваване на хора, знакови
сгради и съоръжение, с цел убийство на хора
Тази терористична дейност се осъществява от лица, които в общия случай ще използват
открито огнестрелно оръжие на обществени места. При това стремежът им ще бъде
убийството на максимален брой хора или убийството на знакови за обществото личности.
Основна роля за овладяване на такива ситуации имат полицейските сили, които да обезвредят
стрелеца/стрелците, бързо да изведат хората от обсега на огнестрелното оръжие и да осигурят
свидетели за разследване на престъплението. Може да се очаква затруднена комуникация в
района на инцидента, наличие на паника сред хората, значителен брой убити или такива с
тежки огнестрелни рани. От голяма важност е оказването на спешна медицинска помощ на
пострадалите. Изключително сложна ситуация може да възникне при добре планирани
многоточкови атаки, проведени в няколко места с масово събиране на хора при използване на
мощно огнестрелно оръжие или дълго хладно оръжие.
3. Вземане на заложници в сгради, въздухоплавателни или други превозни средства
При такава терористична дейност се вземат заложници, като в общия случай те се поставят
под контрол в сграда, самолет или друг вид превозно средство. Целта е водене на преговори с
официалните власти, или печелене на време, като е възможно такива действия да се
осъществяват и с цел отвличане на вниманието. Овладяването на ситуацията изисква бързото
й поставяне под контрол чрез участие на добре подготвени преговарящи екипи, изолирането
на района на инцидента, подготовка и провеждане на специална операция за обезвреждане на
терористите и извеждане на заложниците. Необходимо е търсене и обезвреждане на
евентуални взривни устройства в близост до мястото на инцидента, както и предварителна
подготовка за извършване на спасителни дейности и медицинска евакуация.
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4. Задействане на взривно устройство в обекти от критичната инфраструктура с цел
предизвикване на промишлени аварии или бедствени ситуации
Терористичния акт може да бъде извършен чрез активиране на взривно устройство, намиращо
се в пътно превозно средство или летателен апарат. Възможно е изпускане в атмосферата на
токсични вещества, скъсване на диги или язовирни стени с цел причиняване на наводнения,
срутване на големи земни маси, които да доведат до множество човешки жертви и значителни
икономически загуби. В зависимост от мащабите на последствията може да се очакват
множество жертви, екологично замърсяване, разрушения на сгради, пътни съоръжения или
железопътна инфраструктура. От съществена важност са ефективните спасителни операции,
гасенето на възникнали пожари и оказване на спешна медицинска помощ на пострадалите.
5.

Използване на оръжия за масово унищожение

Различните начини за извършване на такъв вид терористична дейност я прави особено опасна.
Трудното разкриване на причините и последствията прави изключително сложни
спасителните дейности, както и тези по разследването. Възможни са множество жертви и
спешна необходимост от специализирани медицински действия. Очакваните щети са
значителни.
6. Нерегламентирано проникване в електронни мрежи от системи за управление на
ресурси /енергоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и др./
Терористичния акт е насочен към осъществяването на неоторизиран достъп до
информационните източници и/или мрежи, които управляват, контролират или показват,
важни за страната дейности / енергоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и др./.
Допълнителни цели са уебресурсите на държавното ръководство, на публични личности и
други, насочени към радикализиране на настроенията и уронване на легитимността им. За
осъществяването на такава терористична дейност се използват дефицити в информационните
инфраструктури и служители, имащи пряко отношение за поддържането им.
Реагирането попада основно в областта на системите за киберсигурност. Съответните
министерства, ведомства, собственици и оператори на поразените системи планират и
прилагат допълнителни мерки за стабилизиране работата на ключово важните системи и
мрежи.
4. Терористичен акт, извършен на територията на чужда държава, срещу български
граждани, въздухоплавателни средства, кораби, превозни средства или обекти
Терористичния акт е осъществен на територията на чужда държава, в международни води или
във въздушното пространство на чужда държава. Основната комуникация по повод на
пострадали български граждани и тяхната евакуация се осъществява по линия на МВнР. При
необходимост се подготвят екипи за извършване на спасителни дейности или такива за
специализирана намеса, съгласно обстановката.
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Приложение №4
ЗАПОВЕД
№. РД-07-501
Ловеч, 07 декември 2015 г.
В изпълнение на изискванията на чл. 44, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията
НАРЕЖДАМ:
1. В качеството си на Председател на Областния съвет за сигурност на област Ловеч
определям поименния състав на съвета:
Заместник-председател: Драгомир Кавалски - заместник-областен управител;
Секретар: инж. Румен Райков - главен експерт ОМП;
Членове:
1.1. инж. Константин Карловски - главен секретар на ОА;
1.2. инж. Ваня Събчева - директор на Дирекция АПОФУС;
1.3. старши комисар Иван Пепелджийски - директор на ОД на МВР;
1.4. Христо Маринов - директор на ТД НС;
1.5. полковник Лъчезар Марковски - началник на военен гарнизон Ловеч;
1.6. подполковник Борислав Иванчев - началник на В. Окръжие Ловеч;
1.7. комисар Владимир Кацарски - директор на РД „ПБЗН“;
1.8. д-р Татяна Ганчева - директор на ЦСМП;
1.9. д-р Цветолюба Генкова - директор на РЗИ;
1.10. инж. Георги Грозданов - директор на ОПУ;
1.11. инж. Димитър Николов - директор на Областна дирекция „Земеделие“;
1.12. Румен Тодоров - зам. ръководител на Направление Ловеч – Враца „ЧЕЗ
Разпределение България“АД;
1.13. инж. Данаил Събевски - изпълнителен директор на „В и К“ АД;
1. Заседанията на съвета се свикват по решение на неговия председател.
2. Реда за работа и вземане на решения се определят в утвърдената Инструкция за
дейността на съвета.
Копие от заповедта да се изпрати до членовете на съвета за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед отменя заповед № РД-07-184/22.12.2014 г. на Областен управител
на област Ловеч.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник областния управител г-н
Драгомир Кавалски.

ИРИНА МИТЕВА
Областен управител
на област Ловеч
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