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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основания за разработване.  
Планът е разработен в отговор на устойчивото нарастване на нивата на 

терористична заплаха в глобален мащаб, в изпълнение на изискванията на Закона 
за противодействие на тероризма и в изпълнение на решение № 669 на 
Министерския съвет от 02.11.2017 г. за приемане на Национален план за 
противодействие на тероризма.  

 

1.2. Задачи на плана.  
- разпределение на задълженията и отговорностите между ръководителите 

на звена в общината за намаляване на рисковете и последствията от терористична 
дейност; 

- определяне на реда за навременното уведомяване на ръководството на 
общината и взаимодействието с МВР, ДАНС и други компетентни органи на 
изпълнителната власт; 

- планиране и създаване на организация за взаимодействие между 
управлението на общината със съответните органи на изпълнителната власт за 
провеждане на мероприятия по защитата на населението и извършване на 
спасителни работи; 

- планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на последиците 
от евентуален терористичен акт; 

- планиране и осигуряване на средства и ресурси, с които да се ликвидрат 
настъпилите вредни последици за общината. 

 
1.3. Рискове от извършване на терористична дейност.  

 Изхождайки от целите и мотивите на терористичните организации, обекти 
на терористични действия в общината могат да бъдат: 
 - административни сгради, сгради на финансови институции, пощата, съда, 
районната прокуратура и др.; 
 - сгради за масово пребиваване на хора- читалища, заведения за 
обществено хранене, храмове за богослужение, медицинския център, лятното 
кино; 
 - сгради за обществено обслужване в областта на транспорта; 
 - сгради и съоръжения за спорт; 
 - производствени обекти и складове; 
 - пътна и железопътна инфраструктура; 
 - всички обекти на предучилищното и училищното образование. 
 Обектите на територията на Община Генерал Тошево, за които съществува 
риск от извършване на терористичен акт са посочени в приложение № 1. 
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 Възможните последици от терористичен акт са: 
 - пострадали или загинали хора в резултат на използване на огнестрелно 
оръжие или взривни вещества; 
 - срутвания или пожари предизвикани от терористични действия в сгради; 
 - пострадали граждани от обгазяване с токсични газове при пожар; 

- разрушаване на сгради и обекти, включително и от национално значение; 
- нарушаване на комуникациите - телевизионните и радио излъчвания, 

телефонни линии, разпространението на GSM и GPS сигнали; 
- предизвикване на наводнения в населени места, вследствие на 

компрометиране на язовирни стени; 
- заразяване на големи групи от населението с биологично и 

бактериологично оръжие. 
Обектите на територията на Община Генерал Тошево, за които съществува 

риск от извършване на терористичен акт са посочени в приложение № 1. 
 

2. ОБХВАТ          
 Планът създава организация за оповестяване, информиране и управление 
на силите и средствата на органите на изпълнителната власт и местното 
самоуправление за предотвратяване и неутрализиране на терористични заплахи 
и за овладяване на ситуацията и ликвидиране на последствията при осъществен 
терористичен акт. 

Отговорностите на органите на изпълнителната власт по противодействие 
на терористична дейност произтичат от нормативните документи, уреждащи 
тяхната дейност, както и взаимодействието им помежду си.  

Отговорностите на компетентните институции по изпълнение на плана са 
посочени в приложение № 2. 

               
3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 

Община Генерал Тошево е разположена в северната част на област Добрич 
на площ от 982 кв. км. 
 Населените места в общината са 42 - 1 град и 41 села. Населението е 16554 
жители. В общинския център живеят 7328 жители. В селата живеят 9226 жители. 
 Инфраструктурни обекти от национално и местно значение са:  

- път Добрич – Кардам от републиканската пътна мрежа с дължина 22 км; 
- железопътната линия Добрич – Кардам. Участъкът е с дължина 20 км. 

нормална едноколовозна линия. По него са разположени 1 гара, 1 спирка, 2 
рампи и 1 товаро-разтоварно съоръжение; 
 - националният магистрален газопровод, по който в района на с. Кардам е 
разположена компресорна станция.  
 

4. ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗАПЛАХА ИЛИ 
    ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ 

 Управлението на силите и средствата за противодействие на тероризма се 
извършва от Оперативен щаб формиран със заповед на кмета на общината. 
 В състава на щаба влизат: 
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 1. Ръководител – кмета на общината. 
 2. Заместник-ръководител – зместник-кмета по икономически дейности, 
собственост, строителство и проекти. 
 3. Секретар – служителя за връзка по сигурността.  
 

4. Членове: 
 - заместник-кметът по хуманитарни и спомагателни дейности; 
 - секретарят на общината; 
 - специалистът по защита на населението; 
 - юрисконсултът на общината. 
 В заповедта се определя: 
 - място за работа на щаба; 
 - начин и ред за оповестяване на щаба в работно и в извънработно време; 
 - време за явяването на щаба; 
 - задължения и правомощия на членовете на щаба; 
                                   

5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА НИВО НА ГОТОВНОСТ 
           Нивото на терористична заплаха за конкретен обект, личност, за част или 
за цялата страна се определя от Националния контратерористичен център 
(НКТЦ). Нивото на заплаха се снема от ДАНС по предложение на НКТЦ.  

Нивата са:           
 - Ниско ниво (ниво на предпазливост), наричано трето ниво.  
 - Високо ниво (повишено ниво), наричано второ ниво.   
 - Много високо ниво (критично), наричано първо ниво.   
 Критериите за обявяване на съответните нива на заплаха са: 

ТРЕТО НИВО 
Наличната информация за средата на сигурност предполага ниска 

вероятност от планиране и осъществяване на терористичен акт. 
ВТОРО НИВО 
Значителен брой елементи на заплаха са оценени като налични в страната 

или в непосредствено съседство и е налице реален риск от извършване на 
терористичен акт. 

ПЪРВО НИВО 
Всички елементи за заплаха са налице в страната или в непосредствено 

съседство и съществува висок риск от извършване на терористичен акт. 
Съществуват непосредствени намерения за осъществяване на такъв акт с 
налични средства и създадена организация. 

В зависимост от нивото на заплаха от терористичен акт, ръководителят на 
Националния оперативен щаб определя със заповед  степента на готовност за 
реагиране, в която следва да се премине. 

При обявяване на конкретно ниво на заплаха и степен на готовност 
оперативните дежурни информират  кмета на общината.    
 Степените на готовност за реагиране при терористична заплаха са: 
 - Постоянна готовност - „Зелена” степен.     
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  - Предупреждение - „Жълта” степен.     
  - Повишена готовност - „Оранжева” степен    
  - Реагиране - „Червена” степен.       

 
  
При различните степени се прилагат общи и специфични за отделните 

субекти мерки за сигурност и съответни действия за реагиране.   
  

Общите мерки които предприема кмета са:     
 „Зелена” степен          
 - организира постоянен мониторинг и анализ за състоянието на средата за 
сигурност; 

- организира разработването и внася за утвърждаване от общински съвет 
на общински план за противодействие на тероризма и предоставя данни за 
изготвяне на областния план; 

- провежда практически учения за реагиране и усвояване на плановете; 
- във взаимодействие с органите на МВР, ПБЗН и ДАНС организира, 

координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването 
на последиците от терористичен акт на територията на общината.  

- планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за 
осигуряване на дейностите по плана за противодействие на тероризма, както и 
резерв за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защита на 
населението. 

 
 „Жълта степен”          
 - поддържане в актуално състояние на плана за противодействие на 
тероризма;            
 - провежда мероприятия за засилване охраната и бдителността на 
служителите от общинската администрация, училищата, детските градини, 
читалища, кметове и кметски наместници по отношение на заплахата; 

- във взаимодействие с МВР и ТДНС прави преглед на разчетите за 
усилване на охраната на конкретни обекти; 

- прави заседание на Общинския щаб за въвеждане в изпълнение на плана 
за защита при бедствия, за оценка на ситуацията и предприема допълнителни 
мерки за сигурност; 

- проверява комуникационната система за оповестяване и обмен на 
информация при извънредни ситуации; 

- предприема и други мерки за сигурност по искане на компетентни 
държавни органи; 

- по искане на МВР и ДАНС въвежда и контролира изпълнението на 
ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на 
общината, както и спрямо осъществяване на търговски, комунални дейности, 
доставка на електроенергия, газоподаване, водоподаване, и др. 
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- извършва подготовка на транспортни и други материали средства за 
осигуряване на действията; 

- извършва подготовка за прилагане на допълнителни специфични мерки 
за сигурност в зависимост от степента и характера на риска. 

 
 
„Оранжева степен”         

 - активизира всички източници за добиване и събиране на информация, 
оценява, обобщава и анализира придобитата информация; 

- преминават в усилен режим на работа и незабавна готовност за въвеждане 
в застрашения район на сили и средства за противодействие на тероризма; 

- предприемат се мерки за  усилване  охраната и бдителността на 
служителите от общинска администрация, училищата, детските градини, 
читалища, кметове и кметски наместници по отношение на заплахата;  

- поверява се готовността на комуникационните системи за оповестяване и 
обмен на информация; 
 - при необходимост провежда заседание на Общинския щаб за въвеждане 
в изпълнение на плана за защита на населението, за оценка на ситуацията и 
предприема допълнителни мерки за сигурност;  
 - във взаимодействие с МВР и ТДНС прави преглед на разчетите за 
усилване на охраната на конкретни обекти;      
 - въвеждат при необходимост ограничения за придвижване на гражданите, 
ограничаване посещението на места със събиране на голям брой хора, 
обществения транспорт, търговски и други дейности; 
 - предприема и други мерки за сигурност при необходимост.   
 

„Червена степен”         
 - въвежда се постоянен режим на работа на силите и средствата за 
овладяване на извънредната ситуация; 

- съвместно с РУ Генерал Тошево и РС ПБЗН организира незабавни 
действия за овладяване на ситуацията, като с приоритет се изпълняват тези, 
свързани с опазване на живота и здравето на гражданите; 

- лично или определен от  кмета на общината служител участва в дейността 
на временния оперативен щаб за координиране на действията на място; 

- формира и ръководи  щаба за изпълнение на общинския план за защита 
при бедствия; 

- ръководи мероприятията по защита на населението на територията на 
общината;            
 - организира и координира временно извеждане и предоставя неотложна 
помощ на пострадали лица; 

- организира своевременно събиране на информация за медицински загуби 
и материални щети;  

- по искане на компетентни държавни органи въвежда и контролира 
изпълнението на ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на 
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територията на общината, както и за осъществяване на търговски, комунални и 
други дейности;           
  

- оказва съдействие на ръководителя на Временния оперативен щаб за 
информиране на гражданите за предприетите ограничителни мерки и мерки за 
поведение и действие в зависимост от обстановката;     
 - организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на 
населението.            

Изпълняват се мерките, предвидени за съответната степен на готовност, 
съгласно приложение № 4. 

 
6. РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ      

  
Общото ръководство  се осъществява от Областния управител на област 

Добрич, подпомаган от Областния съвет по сигурността.    
 Кметът на общината осъществява управление на силите и средствата чрез 
щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. 

За непосредствено управление на силите за реагиране в зоната на 
терористичния акт, със заповед на ръководителя на Националния оперативен 
щаб се създава Временен оперативен щаб (ВОЩ). В състава на ВОЩ се включват 
ръководителите на екипите, изпълняващи задачи по овладяване на ситуацията и 
представители на областния управител и кмета на общината. 
 Ръководството на ВОЩ се осъществява от директора на Областна 
дирекция на МВР, на чиято територия е извършен терористичния акт.             
 Общата координация на действията на териториалните структури на 
органите на изпълнителната власт при овладяване на последствията от 
терористичен акт се осъществява от областния управител.    
  При обявяване на по-високи степени на готовност за реагиране кметът на 
общината въвежда в действие планът за противодействие на тероризма и 
изпълнява планираните мерки.  

При получаване на заплаха за извършване на терористичен акт незабавно 
се съобщава на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 и на 
посочените в приложение № 4 контакти. 

Оперативният дежурен по ОбСС получил разпореждане за ниво на 
заплаха/или преминаване в по-високи състояния на готовност, докладва 
незабавно по установения ред  на кмета на общината. След изпълнение на 
оповестяването и  информирането оперативния дежурен  докладва по обратен 
ред  за привеждане в по-висока степен на готовност. Периодично или при 
поискване от НКТЦ докладва за хода на изпълнение на допълнителните мерки. 

Информацията за извършен терористичен акт на територията на страната 
в общия случай ще се получи от ЕЕНСП 112, на териториалните структури на 
МВР или от обект, в който е възникнал инцидента.  

Оповестените структури преминават незабавно в степен на готовност 
„Червена”.                                      
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 Степента на готовност се снема по разпореждане на  Националния 
оперативен щаб.  

 
 
 
           
          
7. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ 
При необходимост и по инициатива на МВР и/или на Националния 

контратерористичен център планът се преразглежда или актуализира. 
            

 8. УСВОЯВАНЕ НА ПЛАНА.       
 Ежегодно планиране и провеждане на обучение и подготовка за действие 
при терористичен акт.          

 
 9. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА В ДЕЙСТВИЕ 

 Планът се въвежда в действие за територията на Община Генерал Тошево 
със заповед на кмета на общината по предложение на ръководителя на 
Временния оперативен щаб.           

 Действията по изпълнение на плана се прекратяват със заповед на кмета 
на общината по предложение на ръководителя на Временния оперативен щаб.  

  
Приложения: 

 1. Обекти на територията на Община Генерал Тошево, за които съществува 
риск от извършване на терористичен акт. 

2. Отговорности на компетентните институции. 
3. Степени на отговорност и дейности, свързани с тях. 
4. Точки за контакт на институциите, отговорни за изпълнението на плана.

                             
Изготвил: 
 

Гичо Гичев 
Експерт по отбранително-мобилизационна подготовка 
 
 
 
Планът е приет с решение на Общински съвет Генерал Тошево  
№ 
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