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ПРАВИЛА
за действие при получаване на терористична заплаха
Терористичен акт е анонимно обаждане, анонимни закани чрез други средства,
похищение от въоръжени лица, намиране на пакети с неясно съдържание, задействане на
взривно устройство, шантаж.
АНОНИМНИ ТЕЛЕФОННИ ОБАЖДАНИЯ
Най-често се срещат „анонимните заплахи" по телефона. Обикновено се обаждат за заложено
взривно устройство в сградата. При получаване на сигнал по телефона:
*
Запазете спокойствие, не влизайте в пререкание с обаждащия се. Не го обиждайте, не го
заплашвайте, не му говорете от позиция на силата.
*
Приемете заплахата и уведомете за това МВР на телефон 112.
Кажете на учителите за получената заплаха, но без да се всява паника. Децата и персоналът
трябва да се организират да напуснат сградата без излишен хаос и безредие. При паника и хаос
хората се втурват, при което някои деца могат да паднат и да бъдат прегазени.
*
Докато приемате заплахата по телефона се постарайте да определите дали гласът е
мъжки, женски или детски. Има ли диалектни особености или дефекти на говора.
*
Опитайте се да доловите има ли странични шумове - клаксони, гласове на разговарящи
хора, птички, работещ телевизор, радио и др.
*
Ако обаждащият се е казал нещо. като например кога ще избухне бомбата, какви са
условията на терориста, защо го прави, какво може да го накара да нея взривява или има ли
някакви условия, според всичко това опитайте да анализирате дали терористът познава мястото
на поставяне на бомбата.
АНОНИМНИ ЗАКАНИ ЧРЕЗ ДРУГИ СРЕДСТВА
*
Написани на ръка текстове със закани и терористични послания;
*
Листове със залепени на тях изрезки от букви от списания или вестници, с които се
отправя посланието - закана за терористично действие:
*
Рисунки или приспособени изрезки от публикации в списания, вестници или снимки;
*
Видеозаписи и аудиозаписи:
При получаване на анонимни закани за терор, чрез горните способи е необходимо да се спазва
следното:
*
След като сте се запознали с текста на посланието, не изхвърляйте плика или текста със
заканите за терори етично посегателство.
*
Съхранете ги в автентичния им вид и ограничете вероятността върху тях да попаднат или
да се повредят от вода, дъжд, мастило, течности, химикали,
*
Не ги предоставяйте на други лица, освен на служителите на специалната служба ДОТИ,
*
Ограничете до минимум лицата, които ги докосват,
*
След като сте чули аудио или видеозаписа със закани за терор не ги пускайте отново за
да не ги повредите, а незабавно уведомете полицейските органи на тел.112.
ПОХИЩЕНИЕ ОТ ВЪОРЪЖЕНИ ЛИЦА
*
Изпълнявайте,разпорежданията на похитителите.
*
Не влизайте в |словесен спор с похитителите.
*
Не се заканвайте, не ги предизвиквайте и не ги обиждайте.
*
Не ги гледайте в очите, не се взирайте в очите сякаш искате да ги запомните или ако са
с маски, не ги гледайте така. че да допуснат, че сте ги разпознали.
*
Стремете се да не предизвиквате агресивно поведение на нападателите или
похитителите,

*
Не провеждайте разговори или психологически беседи, дори ако сте професионален
психолог, защото за похитителите вие сте саможертва, която използват за постигане на целите.
*
Не нападайте похитителите, дори да сте в отлична спортна и физическа кондиция, тъй
като може да предизвикате човешки жертви и да провалите планираната и провеждаща се
антитерористична операция.
*
По-приемливо поведение е да правите впечатление, че сте склонен да сътрудничите, за
да затвърдите впечатлението, че не сте потенциална заплаха за тях. Ако терористът ви
възприема като заплаха, може да концентрирате агресията върху себе си и да се превърнете е
първата жертва.
НАМИРАНЕ НА ПАКЕТИ С НЕЯСНО СЪДЪРЖАНИЕ
Самодейните взривни устройства могат да са замаскирани в чанти, куфари, багажи., пакети,
колетни пратки и др., и да се поставят в коли, автобуси, кофи за боклук и др. При откриване на
такива устройства:
*
Не ги премествайте.
*
Не правете опити да ги разглобявате, наклонявате или подхвърляте, защото с някои от
тези действия можете да предизвикате началната първична детонация.
Задействане на взривно устройство в обекти от критичната инфраструктура/сградите и
районите с масово пребиваване на хора/за предизвикване на аварии, или бедствени ситуации с
политическа, или друга цел, или предизвикване на хаос.
Възможно е след взривяване нададен обект от територията на образователната институция да
последва вторично огнище на криза - замърсяване с токсични вещества, голям пожар, както и
заразяване или отравяне при тези случаи се спазва плана при бедствия, аварии и извънредни
ситуации.
Шантаж: на територията на образователната институция
Един от най-често използваните методи от терористите, поради големите възможности на
средствата масова информация, които до голяма степен засилват ефективността на този метод.
Шантажът е неизменно допълнение към всеки терористичен акт, но и самостоятелното му
използване не е рядкост, защото по сравнително безопасен начин - чрез телефонни заплахи,
разпространяване на слухове, листовки, прокламации и ултиматуми се създава обстановка на
несигурност и неверие в държавните структури.

