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…………………….……………………………………………………………………………………. 5 План за противодeйствие на тероризма в Община Главиница  1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА  Планът е изготвен в отговор на устойчивото нарастване на нивата на терористична заплаха в глобален мащаб и в изпълнение на чл.5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, чл.6, ал.3 от Закона за противодействие на тероризма и т.2 от Решение № 669 / 02.11.2017г. на Министерски съвет на Р. България  за приемане на Национален план за противодействие на тероризма.  Прилагането на мерки за пресичане на терористична дейност и овладяване на последствията от терористични актове ще се осъществява в сложна обстановка, изискваща добра предварителна организация за реагиране, определена от следните основни фактори:  - затруднено управление вследствие изключителна неопределеност и липса на информация за параметрите на разрушенията, жертвите и риска за живота и здравето на хората;  - нарушени или силно затруднени комуникации в зоната на терористичния акт; - наличието на паника и стрес сред намиращите се в зоната на инцидента граждани;  - усложнени условия за въвеждане на силите за реагиране в зоната на инцидента поради наличие на разрушения, наводнения, пожари или заплаха за живота и здравето на служителите при терористични актове с използване на оръжия за масово унищожение; - затруднено взаимодействие между силите на различните ведомства, изпълняващи задачи при пресичане на терористична дейност или овладяване на последствията от терористични актове; - съкратени срокове за вземане на решения.  2. ЦЕЛ НА ПЛАНА  1. Осигуряване на надеждна система за оповестяване и привеждане в готовност за действие на органите за управление и силите за реагиране на Община Главиница при заплаха или извършване на терористичен акт. 2. Създаване на оптимална координация и организация за своевременно провеждане на мероприятията за предотвратяване на терористични нападения, ограничаване на загубите и защита на служителите/работниците и населението при терористичен акт. 3. Осъществяване на своевременно взаимодействие между ръководството на обекта и МВР, ДАНС и други компетентни органи на изпълнителната и местната власт в засегнатите райони.  3. ЗАДАЧИ НА ПЛАНА  1. Разпределение на задълженията и отговорностите между ръководителите на звена в обекта за намаляване на рисковете и последствията от терористична дейност. 2. Определяне на реда за навременното уведомяване на ръководството на обекта и взаимодействието с МВР, ДАНС и други компетентни органи на изпълнителната и местната власт. 3. Планиране и създаване на организация за взаимодействие между еправлението на обекта със съответните органи на изпълнителната власт за провеждане на мероприятия по защитата на служителите и извършване на спасителни работи. 4. Планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от евентуален терористичен акт. 5. Планиране и осигуряване на средства и ресурси, с които да се ликвидират настъпилите вредни последици за обекта.  



…………………….……………………………………………………………………………………. 6 План за противодeйствие на тероризма в Община Главиница  4. ОБХВАТ НА ПЛАНА  Планът създава организация за оповестяване, информиране и управление на силите и средствата за предотвратяване и неутрализиране на терористични заплахи, и за овладяване на ситуацията и ликвидиране на последствията при осъществен терористичен акт. Отговорности на Кмета на община:  - Организира и ръководи защитата на населението при терористична дейност на територията на общината.       - Организира разработването и внася за приемане от Общинския съвет при Община град Главиница на Общински план за противодействие на тероризма и предоставя данни за изготвянето на Областния план за противодействие на тероризма. - Организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците 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 осъществяване на търговски и комунални дейности, доставка на електроенергия, водоподаване, интернет доставчици и др. - Координира спасителни дейности и неотложни аварийно-възстановителни работи за ликвидиране на последиците от терористична дейност. - извършва обмен на информация  с Оперативния дежурен на Областна дирекция на МВР. - Организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадали граждани.  - На основание Закона за автомобилните превози отправя искане към превозвачите за предоставяне на транспортни средства при извършване на спасителни дейности и при евакуация и разсредоточаване на хора, животни и материални ценности.   5. ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ. Анализът на извършените през последните години терористични нападения извежда следните основни сценарии:  - задействане на взривно устройство в транспортни средства или на места със събиране на голям брой хора /повече от 50 човека/; Такива места могат да бъдат: Сградата на Община Главиница, училища и детски градини, читалища и площади по населените места, спортни стадиони. - използване на огнестрелно или хладно оръжие с цел убийство и/или нараняване в места със събиране на голям брой хора /повече от 50 човека/, знакови сгради и обекти от значение за националната сигурност; Такива места могат да бъдат: Сградата на Община Главиница, училища и детски градини, читалища и площади по населените места, спортни стадиони. - Вземане на заложници в сградата на Община Главиница, в училища и детски градини. Вероятни сценарии са и: - Задействане на взривно устройство в стратегически обекти от значение за националната сигурност с цел предизвикване на извънредни ситуации; - Използване на оръжия за масово унищожение; - Нерегламентирано проникване в електронни мрежи от системи за управление на ресурси или предизвикване на аварии в електропреносни мрежи; - Взривяване на превозно средство в група цивилни граждани; - Задействане на взривно вещество или вещество с потенциал за масово поразяване, поставено в колетни и пощенски пратки; - Завладяване или причиняване на материални щети в сградата на Община Главиница; 



…………………….……………………………………………………………………………………. 7 План за противодeйствие на тероризма в Община Главиница   6. ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗАПЛАХА ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ.  Оперативния щаб се формира със заповед на кмета на община Главиница. В заповедта се посочва: 1. Основание за издаването и /съгласно плана/. 2. Членове на Щаба: a. Ръководител – кмета на община Главиница; b. Заместници – заместник-кметовете и секретаря на община Главиница; c. Членове – ССИ и ГЗ; директор ОП„ОИ и КД” гр.Главиница, директори на дирекциии, представител на РС „ПБЗН” гр.Тутракан, представител на РУ „Полиция” гр.Тутракан,  3. Място на работа на Щаба – в заседателната стая на кмета на общината на 2 етаж в сградата на Общинска администрация; 4. Начин за оповестяване на членовете на Щаба – чрез дежурния към ОбщСС гр.Главиница; 5. Време за явяване на Щаба: след оповестяване Ч+30мин, а в извън работно време Ч+90 мин. 6. Задължения и правомощия на членовете на оперативния щаб – съгласно заеманата длъжност.  7. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБЯВЯВАНЕ НА НИВО ГОТОВНОСТ.  НИВА НА ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА. Нивото на терористична заплаха за конкретен обект, личност, за част или за цялата страна се определя от Националния контратерористичен център (НКТЦ). Нивото на заплаха чрез председателя на ДАНС по предложение на НКТЦ се предлага на министъра на МВР.  За оценяване на нивата се прилагат следните нива: - Трето ниво – ниско ниво /ниво на предпазливост/; - Второ ниво – високо ниво /повишено ниво/; - Първо ниво – много високо ниво /критично/. Критериите за обявяване на съответните нива на заплаха са:  ТРЕТО НИВО Наличната информация за средата за 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.  ТРЕТО НИВО Всички елементи на 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.    



…………………….……………………………………………………………………………………. 8 План за противодeйствие на тероризма в Община Главиница  СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ. В зависимост от нивото на заплаха от терористичен акт, ръководителят на Националния оперативен щаб (НОЩ) определя със заповед степента на готовност за реагиране, в която следва да преминат министерства, ведомства, области, общини и обекти. Степента на готовност за реагиране при терористична заплаха са: - „ЗЕЛЕНА СТЕПЕН” – постоянна готовност; - „ЖЪЛТА СТЕПЕН” – предупреждение; - „ОРАНЖЕВА СТЕПЕН” – повишена готовност; - „ЧЕРВЕНА СТЕПЕН” – реагиране; За отделните степени на готовност се прилагат мерки, както следва:  1. „ЗЕЛЕНА СТЕПЕН” – прилагат се постоянни мерки за сигурност с цел намаляване на риска от извършване на терористичен акт. Община Главиница изпълнява ежедневната си дейност, поддържайки необходимото ниво на готовност за реагиране, като: - Поддържа готовност за своевременно и координирано противодействие на терористичните заплахи; - Разработване на план за противодействие на тероризма и го поддържа в актуално състояние; - Провежда на системна подготовка за реагиране на плановете и практически учения за реагиране.  2. „ЖЪЛТА СТЕПЕН” – средата за сигурност е променила състоянието си и съществува риск от осъществяване на терористичен акт. Община Главиница засилва наблюдението на конкретни параметри на средата за сигурност и повишава готовността за прилагане на допълнителни мерки за сигурност, като: - Преглед и оценка на плана за противодействие на тероризма и при необходимост се актуализира; - При необходимост се провежда допълнителна подготовка на служителите в зависимост от характера на риска от извършване на терористична дейност; - Усилва се охраната на отделни стратегически обекти, масови мероприятия или отделни сгради и съоръжения с пребиваване на голям брой хора /повече от 50 човека/; - Извършва се подготовка на транспортни, логистични и други материални средства за осигуряване на действията; - Извършва се подготовка за допълнителните специфични мерки за сигурност в зависимост от степента и характера на риска.  3. „ОРАНЖЕВА СТЕПЕН” – има информация за реален риск за осъществяване на терористичен акт. Община Главиница привежда в действие необходимите специфични мерки за сигурност, като извършва следното: - Въвежда се ограничения за придвижване на гражданите, ограничава посещението на места със събиране на голям брой хора /повече от 50 човека/, обществения транспорт, търговска и други дейности; - Извършва се при необходимост, евакуация на хора и материални средства; - Планира и провежда допълнителна подготовка на служителите по отношение на конкретния риск; - Подготвя транспортни, логистични и други материални средства и сили за осигуряване на действията при възникване на извънредна ситуация; - Усилва дежурството и при необходимост преминава в постоянен режим на работа;    



…………………….……………………………………………………………………………………. 9 План за противодeйствие на тероризма в Община Главиница  4. „ЧЕРВЕНА СТЕПЕН” – при осъществен терористичен акт: - Щаба за управление на Община Главиница се привежда в готовност за работа; - Изпълняват се указания на Временния оперативен щаб. - Евакуация на персонала и предприемане на действия за минимизиране на щетите.   8. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ При необходимост или по инициатива на МВР или на Националния контратерористичен център  планът се преразглежда и актуализира.  9. УСВОЯВАНЕ НА ПЛАНА За осигуряване ефективното изпълнение на плана най-малко един път на две години се провеждат учения за практическо отработване на отделни елементи от плана. Кмета на Община Главиница организират събиране и обучение на членовете на щаба най-малко един път на две години.  10. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА В ДЕЙСТВИЕ  План за защита при терористична дейност се въвежда в действие със заповед на ръководителя на обекта.       гр.Главиница      ПРЕДЛАГА:        ССИ и ГЗ        Шабан Осман     Приложение към Решение №337/01.02.2018 год. на Общински съвет – Главиница    Месут Алиш ………….. Председател на ОбС – Главиница        



…………………….……………………………………………………………………………………. 10 План за противодeйствие на тероризма в Община Главиница          Приложение № 1  СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ  Дейности Отговорни институции Партньори „ЗЕЛЕНА” СТЕПЕН – ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ Прилагат се постоянни мерки за сигурност с цел намаляване на риска от извършване на терористичен акт. Институциите изпълняват ежедневната си дейност, поддържайки необходимото ниво на готовност за реагиране.  - организира  разработването  на  и  внася  за  утвърждаване  от  общинския  съвет  общински  план  за противодействие на тероризма и предоставя данни за изготвянето на областния план; - във взаимодействие с органите на МВР и ДАНС организира, координира и провежда превантивни мерки за  недопускането  или  намаляването  на  последиците  от  терористични  действия  на  територията  на общината. Кмет МВР, териториални структури на министерства и ведомства, юридически лица „ЖЪЛТА” СТЕПЕН – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Средата за сигурност е променила състоянието си и съществува риск от осъществяване на терористичен акт. Институциите засилват наблюдението на конкретни параметри на средата за сигурност и повишават готовността за прилагане на допълнителни мерки за сигурност. - повишава бдителността на служителите от общинската администрация, училищата, детските градини и общинските фирми по отношение на конкретни параметри на заплахата; - при необходимост и във взаимодействие с органите на МВР и ДАНС повишава охраната на конкретни обекти; - при необходимост провежда заседание на Оперативния щаб на общината за оценка на ситуацията и предприемане на мерки; - проверява комуникационната система за оповестяване и обмен на информация при извънредни ситуации; - своевременно събира, обобщава и анализира информация постъпила от ДАНС и МВР; - по искане на органите на МВР и ДАНС въвежда и Кмет МВР, ДАНС, Общини, юридически лица 



…………………….……………………………………………………………………………………. 11 План за противодeйствие на тероризма в Община Главиница  контролира изпълнението на ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на общината, както и спрямо осъществяване на търговски  комунални дейности, доставка на електроенергия, водоподаване; - предприема и други мерки за сигурност при необходимост по искане на компетентните държавни органи. „ЧЕРВЕНА” СТЕПЕН – РЕАГИРАНЕ При осъществен терористичен акт - лично или определен от него ръководен служител участва в дейността на Временния оперативен щаб за координиране действията на място; - формира и ръководи Общинския щаб за защита при бедствия; - ръководи провеждането на мероприятия по защитата на населението; - организира своевременното събиране на информация за загинали и пострадали граждани, както и за материални щети; - по искане на ръководителя на Временния оперативeн щаб въвежда и контролира изпълнението на ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на общината, както и за осъществяване на търговски, комунални дейности, доставка на електроенергия, водоподаване, локални интернет доставчици и др.; - организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица; - организира алтернативни маршрути за придвижване на гражданите и обществения транспорт извън района на инцидента; - оказва съдействие на ръководителя на Временния оперативен щаб за информиране на гражданите за предприети ограничителни мерки и мерки за поведение и действие в зависимост от обстановката; - организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението. Кмет МВР, ДАНС, ПБЗН, БЧК, МЗ, Доброволни формирования, юридически лица             



…………………….……………………………………………………………………………………. 12 План за противодeйствие на тероризма в Община Главиница               Приложение № 2   ТОЧКИ ЗА КОНТАКТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА    О Т Г О В О Р Н И  И Н С Т И Т У Ц И И №       Стационарен телефон/факс Мобилен телефон  e-mail           МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ      ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН ЦЕНТЪР       1. (02) 982 26 28; (02) 982 26 20   odc@mvr.bg Факс: (02) 988 54 40         НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПБЗН“        (02) 982 11 60; (02) 982 11 61   fscp-noc@mvr.bg        МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА       ВОЕНЕН КОМАНДЕН ЦЕНТЪР         (02) 922 39 14 – старши ОД;    2. (02) 922 39 15   mcc@armf.bg Факс: (02) 922 39 13          СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ”        (02) 922 72 22; СЕКТЕЛ: 26 580     Факс: (02) 955 60 04      МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 3.     (02) 948 24 04 – оперативен дежурен 0893 339 616 – дежурен по  dejuren@mfa.bg    ситуационен център  crisis@mfa.bg   МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ 4.  ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (02) 987 62 13; (02) 940 94 82 0887 662 923  dejurni@mtitc.government.bg    Факс: (02) 988 42 66  



…………………….……………………………………………………………………………………. 13 План за противодeйствие на тероризма в Община Главиница        МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 5.      (02) 805 03 00 0888 334 545  dejuren@mh.government.bg  Факс: (02) 805 03 06        МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 6.  БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  (02) 940 53 62 0882 493 198  operativen@mrrb.government.bg    Факс: (02) 987 24 71        МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ      7. (02) 940 66 60; (02) 940 65 66;    (02) 980 84 10; (02) 940 62 11;         (02) 981 33 96    



…………………….……………………………………………………………………………………. 14 План за противодeйствие на тероризма в Община Главиница    О Т Г О В О Р Н И  И Н С Т И Т У Ц И И №              Стационарен телефон/факс Мобилен телефон     e-mail                    8.  МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ             (02) 985 11 117 0888 569 637 dejuren@mzh.government.bg                 МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА              9. (02) 926 32 94 0882 182 600 dejurentr@me.government.bg Факс: (02) 987 93 23 0884 732 755           0800 15 665 – денонощен безплатен 0876 239 249           телефон за сигнали                       МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА 10.             (02) 940 73 04 0876 903 260 dejurensl@mi.government.bg  Факс: (02) 940 72 10            11.  МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА             (02) 904 68 31  security@tourism.government.bg                  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА             12. (02) 948 82 00 0888 839704   d.jotova@sp.prb.bg                ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“            НАЦИОНАЛЕН КОНТРАТЕРОРИСТИЧЕН ЦЕНТЪР               (02) 814 79 16; (02) 814 79 15           13. 502 79 16; 502 79 15 (централа МВР) 0882 480 775     ctcc@dans.bg (02) 814 71 25 (ръководител НКТЦ) ръководител НКТЦ               Факс: (02) 868 34 90             ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН ЦЕНТЪР               (02) 814 71 09            502 71 09 (централа МВР)             ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ” 14.        (02) 856 29 43 0889 512 708  intelligence@dar.bg  24 450 ТЕТРА                       ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ”              15. (02) 949 22 00     NOC@e-gov.bg                НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА               (02) 862 91 88; (02) 868 53 90; 0888 608 222          16. (02) 81 98270*; (02) 81 98277*; 0888 608 223          (02) 81 98300*; (02) 81 98370*    odc_nso@nso.bg      (*по МВР)                        



15    О Т Г О В О Р Н И  И Н С Т И Т У Ц И И   №             Стационарен телефон/факс   Мобилен телефон    e-mail                     АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ                17. (02) 940 68 88         emergen@bnra.bg (09,00 – 17,30 ч. в работни дни)  0887 277 434 (24 часа)       I.Gorinov@bnra.bg  Факс: (02) 940 68 89; (02) 870 70 69                           МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА    служба „Военна полиция” - e-mail: mp_mod@armf.bg   № Оперативен дежурен  УАТЦ –  През БТК  Стационарен Мобилен  SIEMENS   телефон – БТК телефон       1. София - град  21 100   (02) 922 11 00;  (02) 951 55 85 0888 353 401    20 229 – факс  (02) 922 02 29 – ф     0884 110 839 2. София - регион  21 200   (02) 922 12 00;  (02) 870 03 41 0886 000 911    21 202 – факс (02) 922 12 02 – ф       3. Пловдив  32 404   (032) 654 504;  (032) 622 531 0886 000 902    32 460 – факс  (032) 654 560 – ф       4. Сливен  44 420   (044) 617 720;  (044) 667 728 0889 220 084    44 421 – факс  (044) 647 721 – ф       5. Варна  52 860   (052) 552 850;  (052) 390 065 0884 110 360    52850 – факс  (052) 552 860 – ф  (052) 390 066   6. Плевен  64 400   (064) 896 400;  (064) 806 919 0886 000 951    64 407 – факс  (064) 896 407 – ф       7. Координатор за МО в  21 160   (02) 92 21 160     0887 926 415  НКТЦ – Илиян Илиев                                 


