КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В СИГУРЕН
УНИВЕРСИТЕТ

Винаги нов, винаги различен НБУ ще Ви изненада със знания и
информация, с неочаквани асоциации, със събития, срещи и възможности, с
динамична визия и провокативни послания. Успоредно с това, за НБУ е важно да
бъде надеждна и сигурна среда, част от която са самите студенти на университета.
Сигурността на студентите и персонала на НБУ е обща грижа и споделена
отговорност. За да сте запознати с изискванията към Вас във връзка със
сигурността в университета, Ви препоръчваме да отделите време и да се
запознаете със следното:
1. Подаване на сигнали и информация при откриване на предпоставки или при
възникване на бедствие, авария или заплаха от терористичен акт
При констатиране на предпоставки или при възникване на бедствие или авария,
както и при получаване на заплаха за терористичен акт незабавно информирайте
охраната чрез директен контакт или на телефон 02/8110 461. В подаваната
информацията посочете своето име и фамилия, място и време на възникване на
бедствието, аварията или получаването на заплаха за терористичен акт, текущи
параметри на кризисната ситуация (темп на нарастване, наличие на застрашени
хора и имущество на университета и т.н.).
2. Общи правила за действие на персонала и студентите при бедствие, авария или
заплаха от терористичен акт
- Запазете самообладание, не допускайте създаване на паника и спазвайте
указанията на специализираните екипи и предписаните модели за поведение.
- При липса на подходящи знания и при висока степен на опасност не
предприемайте мерки за справяне с възникналата извънредна ситуация.
- Отдалечете се на безопасно разстояние и се насочете към изходите на сградите и
районите за евакуация.
- При наличие на възможност окажете помощ на пострадалите от бедствието,
аварията или терористичния акт.

3. Евакуиране на студентите при възникване на бедствие, авария или при заплаха
от терористичен акт
- след оповестяване от страна на специализираните екипи за необходимостта от
евакуиране извън района на кризисната ситуация напуснете помещенията, в
които се намирате, и спазвайки схемите за евакуация, които са налични на всеки
от етажите в сградите на университета, се отправете към определените сборни
пунктове;
- за нуждите на евакуацията използвайте само стълбищата на двата корпуса като
спазвате маршрутите, обозначени със светлинни знаци „EXIT“.
- ВАЖНО: при евакуация не използвайте асансьорите в сградите на университета;
- по достатъчно организиран и енергичен начин, без да предизвиквате струпвания
на изходите на сградите, се насочете към предварително определените сборни
пунктове, които са: за корпус 1 и Галерия – района на паркинга в двора на НБУ;
за корпус 2 и Библиотека – района на тревната площ между корпус 2 и улица
„Народно хоро“.
4. Модел за поведение при земетресение
- при поява на първия трус се снижете към пода и потърсете подслон под
устойчиви мебели или касите на вратите, където останете до преминаване на
труса;
- напуснете помещението, когато сте сигурни, че е възможно да стигнете за
минимално време до изходите на сградата и да се отдалечите на безопасно
разстояние;
- забранява са използването на асансьорите за напускане на сградите на
университета;
- останете в готовност да посрещнете възможни вторични трусове;
- връщането обратно в помещенията на корпусите на университета става само
след като е направен оглед на тяхното състояние и след получено разрешение от
страна на специализираните екипи;
- следвайте инструкциите на специализирани те екипи.
5. Модел за поведение при наводнение
- при получаване на сигнал за евакуация напуснете помещенията и се отправете
към определените сборни пунктове;
- преди напускане на помещенията изключете електроуредите от електрическата
мрежа;
- връщането обратно в помещенията на корпусите на университета става след
получаване на разрешение от страна на специализираните екипи;
- стриктно спазвайте инструкциите на специализираните екипи.
6. Модел за поведение при пожар на територията на университета
- след подаване на сигнал напуснете по организиран начин зоната на възникналия
пожар и съседните застрашени зони;
- при напускане на помещенията затворете прозорците и вратите;

- при необходимост от преминаване през задимени зони поставете мокра кърпа
пред носа и устата си;
- отправете се към определените сборни пунктове при евакуация;
- стриктно спазвайте инструкциите на специализираните екипи.
7. Модел за поведение при заплаха от терористичен акт
- в случай, че забележите съмнителен предмет, намиращ се на необичайно място,
притежаващ специфичен мирис или издаващ нехарактерен шум незабавно
оповестете охраната чрез непосредствен контакт или на телефон 02/8110 461.
- забранява се предприемане на самостоятелни действия по идентифициране на
съдържанието на установения предмет;
- при получаване на заплаха по телефона се постарайте да запишете възможно
най-много данни, в които да включите: точното време,
характерни особености на говора на лицето, отправило заплахата и т.н.
- на очевидците на терористичния акт се препоръчва да запомнят колкото се може
повече подробности, включващи характерни особености на извършителите на
терористичния акт, използвани средства, посока на оттегляне на извършителите,
време на извършване на акта и т.н.
- събраната информация предоставете незабавно на постоянната комисия за
защита при бедствия, аварии и заплахи от терористичен акт или на групата за
наблюдение и оповестяване;
- стриктно спазвайте инструкциите на специализираните екипи.

Подробна информация относно правилата за вътрешен ред в университета и реда
за действие при възникване на бедствия, аварии и заплахи от терористичен акт
може да намерите в Наредбата за вътрешен ред на НБУ и приложенията към нея
на адрес http://www.nbu.bg/bg/za-nbu/normativni-aktove
Екземпляри от брошурата са предоставени на Програмните съвети на
департаменти и във факултетите на НБУ.
Текстът на брошурата съвпада с Приложение 2 към Наредбата за вътрешен ред,
публикувана на сайта на университета.
Очакваме Вашите сигнали, въпроси, мнения и препоръки относно сигурността в
НБУ на адрес: vgeorgiev@nbu.bg

