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През последните години международният тероризъм премина към
качествено нов етап от своето развитие и придоби глобален
характер. Той
вече се използва не само като инструмент за постигане на
конкретни
политически цели в отделна страна или регионален конфликт, а е
насочен към



принципна смяна на съществуващата система на международни
отношения.

Съвременният тероризъм е комплексно и динамично явление,
което
успешно се адаптира към политическата и икономическата
конюнктура.
Оказването на ефективно противодействие не е по силите на нито
една
самостоятелна специализирана институция. Реални резултати в
борбата с тероризма могат да бъдат постигнати само чрез
обединените усилия на цялата международна общност.

В тази връзка в Европа се създава общо политическо,
икономическо, социално,отбранително и правно пространство,към
което ние се числим.

Основната опасност от организиране и осъществяване на
терористичен акт в ОДЗ”Иглика” остават евентуални действия на
отделни лица, групи и
организации.

Въпреки липсата на непосредствена терористична заплаха,
съществуват вътрешни фактори, които създават предпоставки за
нейното
възникване:
- наличието на значителен брой безработни лица от ромски
произход;
- дейността на религиозни фондации и други неправителствени
организации сред българската мюсюлманска общност, насочена към
нейното
консолидиране на базата на крайни форми на исляма;
- наличието в страната на отделни симпатизанти на терористични
организации и радикални формирования, както на политическа, така
и на
религиозна основа;
- вътрешният криминален контингент в града и по-конкретно
организираната престъпност и възможните й връзки с терористични
структури.

Оценката за терористичната заплаха спрямо детското заведение
предопределя и приоритетните u направления на стратегията на
ОДЗ”Иглика”в областта на сътрудничеството срещу тероризма, а
именно:
- взаимодействието ни с партньорите от Община
Пещера,РПУ,родителската общност е приоритетен аспект на участието
ни в колективните
усилия за париране на терористичната заплаха.

- ОДЗ”Иглика” отдава приоритетно значение на взаимодействието с
посочените по-горе институции, насочено към съгласуване на



елементи на обща политика и общи позиции за развитие на
сътрудничество в борбата с тероризма.
- придаваме особено значение на ефективното прилагане на
стратегията на Община Пещера за борба с тероризма.

* * *
Настоящият план за противодействие на тероризма в

ОДЗ”Иглика”-гр.Пещера предвижда комплекс от мерки, фокусирани
върху превенцията и защитата от терористични заплахи.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
• Недопускане извършването на терористични действия на
територията на ДЗ, както и срещу децата , родителите и
служителите,пребиваващи или работещи в него.
• Подобряване организацията на дейността на ДЗ с цел ефективно
противодействие на използваните от терористични организации
методи и средства,целящи унищожаването на голям брой хора.
• Защита на деца,родители и служители и критичната инфраструктура
на ДЗ и ограничаване на ефекта от евентуални терористични
действия.
• Разширяване и задълбочаване на взаимодействието с държавните
институции и неправителствените организации.

I. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ
1. Координационни действия с Община Пещера и РПУ за
противодействие на тероризма в ОДЗ”Иглика”.

Срок: постоянен
Отг.: Директора

1.1. Определяне на контактни точки със служители от Общината и
РПУ, имащи отношение към противодействието на тероризма, за
оперативно взаимодействие с ДЗ.

Срок: един месец след утвърждаването на
плана
Отг.: Директора

2. Ръководителите на трите институции да осигуряват
своевременното изпълнение на мероприятията, залегнали в настоящия
план за управление при кризи вследствие на терористична дейност.

Срок: постоянен
Отг.: Директора

2.1. Актуализиране на плановете на институциите за управление при
кризи вследствие на терористична дейност.

Срок: постоянен
Отг.: Директора



2.2. Поддържане в постоянна готовност за ефективен пропускателен
режим в ОДЗ”Иглика”.

Срок: постоянен
Отг.: Директора

3. РПУ да организира извършване на охранително обследване на
сградата на ДЗ
като се обърне основно внимание на състоянието на охраната,

наличието на технически средства за охрана и наличието на
инструкции и документи, регламентиращи реда и пропускателния
режим.

Срок:август 2015 г.
Отг.: Директора

3.1. На базата на резултатите и анализите на състоянието на
охраната на ДЗ, РПУ да организира провеждането на съвещание с
длъжностните лица и обсъдят мерки за отстраняване на допуснатите
слабости и пропуски.

Срок: декември 2015 г.
Отг.: РПУ и Директора

4. Проверка на състоянието на охраната, пожарната и аварийната
безопасност на ОДЗ”Иглика”. Определяне на допълнителни мерки за
сигурност при необходимост.

Срок: постоянен
Отг.: Директора и РПУ

5. Изготвяне на стратегия за комуникация с местните медиите и
гражданското
общество по въпроси на противодействието на тероризма,
включително в
условията на управление при кризи вследствие на терористична
дейност,
съобразена със Стратегията за медийна комуникация в тази област
на
Европейския съюз.

Срок: 3 месеца след утвърждаването на
плана
Отг.: РПУ и Директора

II. ОПЕРАТИВНИ МЕРКИ
1. УМС в ОДЗ”Иглика” планира и организира цялостната оперативна
дейност по
противодействие на тероризма на територията на ДЗ. В дейността си
той взаимодейства с Община Пещера и РПУ

Срок: постоянен
Отг.: Директора

3. Засилване на оперативния контрол върху пропускателния режим в
ДЗ

Срок: постоянен



Отг.: Директора
4. Оптимално използване на информационните източници за
придобиване на изпреварваща информация за замисляни и/или
подготвяни терористични действия .

Срок: постоянен
Отг.: Директора

5. Насочване на оперативните източници на информация за
получаването на изпреварващи данни за връзки между местни
организирани
престъпни групи.

Срок: постоянен
Отг.: Директора

6. Подобряване ефективността на охраната на ДЗ
Срок: постоянен
Отг.: Директора

III. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Подобряване на информационното взаимодействие между
ОДЗ”Иглика”,Община Пещера и РПУ с цел активизиране обмена на
информация
в реално време за остри сигнали и оперативно интересни лица.

Срок: постоянен
Отг.: Директора

2. Координирани действия с останалите ДЗ в града за
противодействие на тероризма .

Срок: постоянен
Отг.: Директорите


