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ПЛАН 

за сигурност в 5.Вечерно средно училище  

,,Пеньо Пенев” 

 
Планът е разработен на основание РМС №669/02.11.2017г., Наредба № 8121з-1225 от 

27.09.2017 г. и писмо на Столична община – изх. № РВЕ 17 ВК 08 – 1554 / 

20.11.2017г. и касае мерките за противодействие на тероризма в 5 ВСУ ,,Пеньо 

Пенев” 

I. Цели:  
1. Да се изгради система за прилагане на мерки за противодействие на тероризма. 

Съгласуване дейностите по охраната на училището за повишаване сигурността и 

недопускане осъществяване  на терористични действия на територията на училещето 

или в близост до него. 

1.1. Тероризмът е съзнателно създадено обществено явление, което си служи със 

заплаха посредством насилие или заплаха с насилие. 

1.2. Тероризъм има в следните случаи : 

 Навлизане в обществени или жилищни сгради  с цел отвличане или 

принудително задържане на хора за заложници 

 Палеж на обект 

 Използване на специални оръжия за химическо  или биологическо поразяване 

 Взривяване на сграда , трафопост други постройки, автомобили 

 2. Готовност за бърза реакция за оповестяване на силите и средствата на органите на 

общината, МВР и ДАНС за за предотвратяване и овладяване на последствията при 

осъществен терористичен акт.  Постоянна комуникация и обмен на информация 

свързана с охраната и сигурността на 5 ВСУ ,,Пеньо Пенев” 

3.Предварителна подготовка за организирана помощ на пострадалите от 

терористичен акт. 

II.Анализ на риска. 
1.5. Вечерно СУ е училище с вечерна , индивидуална и самостоятелна  форма на 

обучение . Учениците  са 189 във вечерна форма и са разпределени в осем паралелки. 

Училището функционира от 10.00 ч. до 22.00ч. Максимална натовареност на 

училището е по време на изпитни сесии с учениците от  самостоятелна форма на 

обучение и часовете на учениците от вечерна форма на обучение. 

2.Училището е разположено в западното крило на четири етажна масивна сграда. 

Източното крило на сградата е предоставено на НГДЕК ,,Константин Кирил 

Философ” и към настоящия момент там се обучават ученици в дневна форма. В 

същото крило се помещава и частно испанско училище с ученици дневна форма на 

администратор на лични данни
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обучение. Между двата корпуса на сградата има разделителни заключени врати, 

които не позволяват сливане на потоци от ученици на различните училища.  

3.Училището  се намира в центъра на град София, в близост до метрото и други 

средства на масовия градски транспорт. В близост до училището се намира ,,Женски 

пазар”, което се явява отрицателен фактор  относно сигурността. 

4. Имайки предвид горното училището се определя като лесно уязвим обект със 

средна степен на риск за извършване на посегателства. 

 

II.Зона за сигурност 
1.Като зона за сигурност се определя сградата и двора на училището. 

 Достъпът до сградата на училището се осъществява през входа от към улица 

,,Лозенград”, който не е осигурен със система за контрол на достъпа . 

III.  Охрана и пропускателен режим 

1.Охраната на училището се осъществява от фирма ВАДИМ ООД. 

 Комбинирана охрана  - невъоръжена физическа охрана през деня в работни 

дни и охрана със СОТ през ноща, в работни дни и 24 часова охрана в почивни 

и празнични дни. 

 Физическата охрана се осъществява от един едносменен пост с по един 

охранител на смяна , разположен в специално оборудвано помещение на входа 

на сградата.  

2. На входа се осъществява пропускателен режим, като достъпа се осигурява, както 

следва: 

- всички ученици, учители и служители ; 

- външни посетители, включително родители, след съгласуване със съответното 

длъжностно лице, проверка на документите за самоличност и записване в 

специално иизготвена, прошнурована и прономерована тетрадка. 

2.1. При извършването на ремонтно-монтажни работи от външни фирми, 

работниците се допускат в сградата след изготвен, предварително съгласуван с 

ръководството на училището  списък, който се предоставя на охраната 

2.2. При провеждане на държавни зрелостни изпити допускането до сградата се 

осъществява по утвърдени списъци и с документи за самоличност както на 

учениците, разпределени в сградата, така и на съответните длъжностни лица.  

IV. Елементи за физическа защита. 
1.Дворът на училището е подсигурен с масивна ограда с метални мрежи , висока 

около 2,5м.. От към улица ,,Лозенград” има  метална портална врата за МПС и 

пешеходци. 

2.На прозорците на първия и втория  етаж на сградата са монтирани метални 

решетки, които възпрепядстват достъпа до помещенията. 

3.Всички входни врати на сградата са осигурени със заключващи се секретни брави. 

4.На външната стена на сградата навсякъде са монтирани осветителни тела, които се 

включват през тъмната част на денонощието. 

5. Вратите на коридорите и стълбищата към водещи към източното крило са 

постоянно заключени. 

6.Изграденото видеонаблюдение покрива целия обект – 16 бр. камери, като 2 броя от 

тях са външни. Външните камери са разпололожени както следва – 2 броя обхващат 

външния  двор и ул. „Лозенград“ в периметъра пред портала на училището . 

Вътрешните камери са разположени във фоайето, по коридорите на сградат и в 

класни стаи. Видеонаблюдението е изведено в помещението на охраната и в 

канцеларията на административната служба . 

7. Изградена сигнално охранителна система с 18 бр. PIR датчици, централа 

SPECTRA 1727. Сигналът от системата се подава в ОДЦ на  фирма ВАДИМ ООД.  

Клавиатурата е разположена в помещението на охраната. 

 



8. Има функционираща система за пожароизвестяване, която обхваща всички 

помещения и коридори в сградата.Контролният  панел на пожароизвестителната 

система е разположен в помещението на охраната. 

9.На входа на западното крило от към улица ,,Лозенград” се намира помещение за 

охраната, където е разположен монитор на видеонаблюдението, контролния панел на 

пожароизвестителната система и клавиатурата на сигнално-охранителната система. 

10.Сградата е осигурена със необходимите противопожарни средства за 

първоначално пожарогасене.   

 

 V. Мерки за повишаване на сигурността. 
1. Поддържане на постоянен ефективен пропускателен режим. Осигуряване на 

дежурни учители при пристигането на учениците преди началото на часовете и по 

време на междучасията.  

                                                                                Срок: постоянен 

                                                                                Отговорник:  дежурен учител и 

директор 

 

2. Периодичен инструктаж на на персонала за действие при есктремални ситуации. 

                                                                                Срок: постоянен 

                                                                                Отговорник: директор 

 

3. Провеждане на учебна евакуация за отработване начините за напускане на 

сградата- два пъти в годината 

                                                                                 Срок: м октомври и м .април  

                                                                                 Отговорник: Асен Матеев  

 

4. Периодичен инструктаж на охранителите  с особенно внимание при извършване 

на, обхода преди започване и при приключване на смяната, за наличие на опасни 

предмети и изоставени вещи с неустановена собственост / куфари, чанти и др./ 

                                                                                   Срок: постоянен 

                                                                                   Отговорник: Вадим ООД 

 

5. Поддържане в постоянна изправност на основните  елементи за физическа защита 

– физически бариери, охранително осветление, система за контрол на достъпа, 

алармените системи за сигурност и системите за видеонаблюдение.  

                                                                                   Срок: постоянен 

                                                                                   Отговорник: Асен Матеев, директор 

 

6.  Поддържане в постоянна техническа изправност на пожароизвестителната 

система и наличните  противопожарни средства . Ежемесечно тестване на 

пожароизвестителната система.                                                                

                                                                                   Срок: постоянен 

                                                                                   Отговорник: Асен Матеев, Вася 

Петрова  

 

7. Провеждане  на  срещи, не по-малко от един път месечно,  с представитерли на 

охранителната фирма за извършване анализ на състоянието на охраната на 

училището и при нужда предприемане мерки за подобряването .  

                                                                                   Срок: постоянен 

                                                                                   Отговорник: директор 

 

 

 

 

 

 



8. Съгласуване със външните фирми изпълнители да доставки и ремонтни работи, 

списъците с работниците им и автомобилите, които ще бъдат допускани в  в 

училището. 

Осигуряване постоянно присъствие на служител от училището при извършването на 

ремонтите и доставките. 

 

                                                                                   Срок: постоянен 

                                                                                   Отговорник: директор 

 

 

9. Провеждане обучение и инструктаж на учениците от училището за завишаване на 

бдителността, като се обръща внимание на лица, които се характеризират с 

нетипично поведение и основните правила за действие при засичане на такива лица . 

 При инструктажа се обръща внимание на: 

- действията при установяване на изоставени багажи – чанти, куфари, пакети и 

др.; 

- за недопускане на събирането на голям брой посетители в малки посещения. 

 

                                                                                   Срок: постоянен 

                                                                                   Отговорник: класни ръководители , 

директор 

10. Наличие на три паникбутона, при охрана на  входа на училището, при директора 

на училището и при домакина на училището. Същите изпращат сигнал до 

патрулните коли на охранителната фирма , които имат отговорност да реагират 

незабавно, като междувременно уведомяват и служителите на 03 РУ- МВР – София.  

 

 

 

VI. Действие при установяване на изоставен багаж / чанта, куфар, пакет или др./ 

1. Служителят открил пакет или предмет с неизвестно съдържание, пораждащо 

съмнение за заплаха незабавно подава сигнал на тел. 112  и информира 

директора на училището . 

2. Сигналът към 112 съдържа задължителна информация за местоположението и 

обема на съмнителния пакт. 

3. Директорът на училището информира кмета на район „Възраждане“ 

4. Директорът съвместно с охранителната фирма извършва отцепване на района 

в радиус от минимум 20 метра като поставя лента да не се преминава. 

5. Не се допуска изземване, отваряне или други дейности върху съмнителния 

пакет. 

6. Директорът и учителите на смяна организират евакуация на учениците от 

сградата на училището . 

7. При невъзможност за извеждане на учениците и служителите от сградата те се 

събират в най-отдалечената точка на сградата или на двора на училището. 

8. След пристигането на специализираните служби на МВР охранителят на 

смяна и директорът оказват съдействие за извършване на необходимите 

оперативни действия. 

9. В случай, че не е предприета евакуация, така се извършва след разрешение от 

специализираните служби на МВР, като се проследява от сградата да бъдат 

изведени всички ученици , служители и външни лица / ако има такива/. 

VII. Действие при съмнение или получаване на данни за лице, което носи със себе 

си взривно устройство 

1. При съмнение или данни , че лице носи със себе си взривно устройство в 

куфар, чанта , пакет, плик и има намерение или е отправило заплаха към 

някого , че ще предприеме действия по взривяване се предприема следното : 

 Отдалечаване от лицето 



 Не се осъществява никакъв пряк контакт /  визуален или вербален/ с 

лицето 

 Не се прави опит да се отнеме багажа на лицето или да бъде задържано  

 Събира се само визуална информация за лицето, местоположението му, 

обкръжението и това, което носи 

 Подава се информация на тел. 112 незабавно 

 Изчакват се  специализираните служби на МВР, изчакват се и се  

действа само по техните указания.  

 

VIII. действие при анонимен сигнал за поставено взривно устройство на 

територията на училището  

 

1. При злоумишлено анонимно обаждане за наличие на взривно устройство на  

територията на училището , приемащият информацията не прекъсва 

обаждането , активира записващо устройство ако има такова. По възможност 

приемащият обаждането задава въпроси за установяване сериозността на 

заплахата / С кого говоря?, Как да разбера , че не се шегувате? Защо точно на 

мен се обаждане?  Къде сте поставили устройството ? и др. /  

2. Телефонът , на който е получен сигнала се остава отворен. 

3. От друг телефон се подава сигнал до 112. 

4. Уведомява незабавно директора на училището. 

5. Предприема се евакуация на всички служители по план за евакуация на 

училището ако това е възможно. 

6. Всички изчакват пристигането на специализираните служби да извършат 

оглед на помещенията, съставя се протокол . 

7. По препоръка на специализираните служби директорът може да издаде 

заповед за 24 -часово прекъсване на учебния и работния процес. 

 

 IX. Действие при въоръжено нападение и задържане на хора. 

 

1. По възможност незабавно се подава  информация на 112 , информира се 

директора на училището и служителите , които са в момента на работа. 

2. Всеки прави самооценка на ситуацията и на възможната цел на терористите . 

3. Не се влиза в разговори с извършителите по собствена инициатива, не се 

предприемат действия, които биха провокирали агресия от страна на 

извършителите. 

4. Изпълняват се указанията на извършителите  без съпротива. 

5. Не се гледат извършителите в очите. 

6. Не се правят резки движения . 

7. Не се повишава тон. 

8. При близък контакт и разговор се говори само за себе си и никога за политика. 

9. Не се демонстрира служебно или материално положение. 

10. При стрелба се ляга на пода , по възможност под бюра, маси , не се става , 

тича, крещи. 

11. В случай  на акция за спасяване от страна на специализираните служби на 

МВР всички остават легнали на пода, не се движат до нареждане от страна на 

специализираните служби . 

12. Всички изпълняват стриктно указанията на специализираните служби на МВР 

до приключване на инцидента.  

13. След извършване на евакуация се извършва задължителна проверка за 

изведените служители , ученици, външни лица , за да се установи дали няма 

останали  или пострадали в сградата. 

 

 

X. Действие при пожар 

 



1. Установява се мястото на пожара и какво гори. 

2. Подава се сигнал за пожар в сградата.  

3. Извършва се евакуация на служителите и учениците от сградата по план за 

евакуация на училището. 

4. В случай , че има огнище на пътя за евакуация , групата се оттегля в най-

отдалеченото помещение на сградата .  

5.  Незабавно се подава сигнал  към  РС ПБЗН на тел. 112 или 02 982 36 05 и 

започва гасене на огнището на запалване чрез  средства за първоначално 

гасене на пожари – пожарогасители. 

6. След извеждане на всички служители, ученици и външни лица от сградата се 

оказва първа долекарска помощ. 

 

    

Телефони за контакт с институциите при инциденти  
 

- Дежурен в  Районния съвет по сигурност на телефони – 02/9805128, 02/9801219, 

вътр. 111 и 110.; 

- тел. 112; 

- Оперативен дежурен  03 РУ СДВР – 02/ 982 12 60, 982 12 90  и 822 18 74. 

 

 

 

 

 

 

 


