ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ
1. Замисъл за действие и подготовка.
Терористичната дейност е инкриминирана като престъпление в чл. 108а
на Наказателния кодекс където в се посочва, че 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…”.
Обикновено терористите нападат важни ведомства и учреждения или
места където се събират много хора. Училищата са често срещан обект на
терористична атака, защото децата са особено уязвими и обществеността е много
чувствителна при такива случаи.
Училищата и учениците, дори да не са непосредствен обект за
терористична атака могат да попаднат под въздействието на химическо или радио
активно замърсяване предизвикано от терористичен акт над друг обект.
Първа стъпка на подготовката е да се изясни какъв терористичен акт, къде
може да се случи и какви ще бъдат последствията за училището.
На базата на този анализ в плана се набелязват съответните мерки за
намаляване на последствията от евентуална терористична атака над такъв обект
или над самото училище. При създадената обстановка трябва да се реши учениците
дали ще стоят в училище докато ги вземат родителите, или ще бъдат
освобождавани да се приберат сами по домовете. Има ли необходимост да се
евакуират учениците от поразения район.

1.Органи и групи, с които ще си взаимодействат – МВР и РСС.
2.Ред за действие.
2.1. Вземане на заложници в училището.
2.1.1. Ако е възможно веднага се докладва на 112 за създадената
обстановка в училището. Какво трябва да съдържа доклада???
2.1.2. Ако вие сте в капана на терористите:
- стриктно изпълнявайте техните разпореждания, не им
противоречете, защото това ги изнервя допълнително и може да
пострадате;
- изключете звука и вибрациите на телефона си, не изключвайте
самия телефон, ако терористите не ви разпоредят – службите могат да
локализират местоположението ви по телефона. При възможност бихте
могли да изпратите СМС на близък човек;
- терористите може да ви задължат да излъчите тяхното
послание до обществеността – подчинете се, дори да изглежда срещу
принципите ви;

- започнете със самооценка за себе си като възможна цел на
терористите. После оценете от друг ъгъл и другите заложници. Често е
важно не кой сте, а кого представлявате. Ако похитителите решат да
демонстрират твърдост, те могат да убият някой заложник, като
обикновено избират жертва измежду най- важните персони;
- ако имате близък контакт със похитителите, говорете само за
себе си и семейството си. Постарайте се да създадете у тях представа за
себе си като за обикновен човек;
- в никакъв случай не говорете за политика. Ако се направите на
болен имате възможност до ви освободят в хода на преговорите.
Занимавайте се мисловно за да ни ви идват лоши мисли, да не
изпаднете в паника и да не правите импулсивни постъпки;
- не демонстрирайте служебно и материално благополучие. Ако
похитителя открие, че сте от “силните на деня” ще приложи към вас
особено остри методи на терор и шантаж. Очите на терориста шарят и
търсят тези които ще окажат съпротива и обикновено ги убиват.
Внимателно и не досадно следете терористите. Ако ви падне случай,
избягайте – може да окажете неоценима помощ на службите за борба с
тероризма;
- постарайте се да пестите водата и храната – не се знае колко
време ще бъдете задържани;
- Ако се наложи терористите пряко да преговарят с властите
може да използват представител от похитените, за тази цел е подходящ
служител, който има авторитет сред колегите си. Именно той поема
грижата за деморализираните сред тях;
- освободените трябва да дадат на службите
подробно
информация до най-дребните детайли;
- в началото на активната фаза на операцията по мегафон ще
прозвучи командата “залегни”. Лягате на земята и лежите безмълвно и
не мърдате до крайното спиране на стрелбата. Освобождаването на
заложниците започва с хвърлянето на шумови гранати. От тях не само
терористите, но и похитените временно изпадат в шок;
След прекратяване на стрелбата по команда на шефа
на командосите трябва бързо и без паника да се
изправите и да напуснете помещението през посочения
изход. Запазете самообладание.
2.2. Действие при бомбена заплаха:
2.2.1. Получаване на бомбена заплаха
- оставете позванилия да говори и едновременно с това
информирайте полицията;
- опитайте се да индентифицирате гласа, пола, възръаста, акцента
на позвърилия;

- ослушайте са за странични шумове /индустриален, крясъци на
животни влакове, пристанища и др./ и всичнки видове шумови
ефекти, от които може да се получи ценна информация.
Обаждащият се може да покаже някаква улика за негово
разкриване като невнимание, специфичен глас и др.;
- напишете всички детайли от разговора веднага, за да помогнете
на следователите, запишете едновремменно с това времето и
дотото.
2.2.2. Действие при получаване на бомбена заплаха или
съмнителен пакет:
- евакуирайте хората от сградата и се обадете на 112;
- сложете писмото или пакета на гладка повърхност извън
сградата на открито място;
- предупредете всички да се пазят от пакета;
- не слагайте пакета във вода.
2.3. Места за поставяне на бомба – стаи, коридори, фоайета,
складове, двор и паркирани коли.
2.4 Претърстването се извършва от полицията, но ако се наложи
може да се проведе от персонала.

