Приложение № 1

ПЛАН
за защита при бедствия, аварии и заплахи от терористичен акт
в Нов български университет
Настоящият план е разработен на основание на чл. 36 от Закона за защита при
бедствия и чл. 38, ал. 1 от Наредбата за вътрешния ред в Нов български университет
1. Общи положения
Нов български университет е разположен в югозападната част на град София, на
територията на квартал „Овча купел“, в близост до Околовръстен път. В близост до
университета няма предприятия с рискови производства, язовири и речни заливни
зони.
Нов български университет е разположен в две монолитни сгради (корпус 1 и корпус
2), които имат следната категоризация:
- категория А1 по отношение на обитателите;
- подклас Ф 4.1 по отношение на функционалната пожарна опасност;
- подклас Ф 3.4 по отношение на административната част;
- подклас Ф 3.2 по отношение на сградата за обществено хранене.
Корпус

1

на

университета

представлява

пететажна

сграда

от

монолитна

стоманобетонна конструкция и две пристройки с топла връзка, в които са разположени
Аулата и Библиотеката на университета. Сградата е осигурена с две евакуационни,
естествено

осветени

стълбищни

клетки,

отделени

от

останалата

част

със

самозатварящи се врати. Основното предназначение на помещенията в сградата са
учебни зали, като има и административна част.
Корпус

2

на

университета

представлява

осеметажна

сграда

от

монолитна

стоманобетонна конструкция и една едноетажна топла връзка. Сградата е осигурена с
две евакуационни стълбищни клетки, естествено осветени и отделени от етажните
коридори посредством димоуплътняващи, самозатварящи се врати. Към основната
сграда има построена едноетажна монолитна сграда (топла връзка с учебни зали),
която е отделена с врата.
Отоплението на сградите се осъществява на природен газ с два котела, разположени в
сутерена на корпус 1 в отделно помещение. Главното електро табло е разположено в
сутерена на корпус 2 и е обезопасено с пожарозащитни стени и метална врата.
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Университетът не разполага със скривалище и противорадиационно укритие.
В Нов български университет се обучават 13 000 студенти, а персоналът е с численост
730 преподаватели и служители.
2. Цели на плана
2. 1. В организационен аспект:
- осигуряване на надеждно ръководство на критичните функции на университета в
условия на бедствия, аварии и заплахи от терористичен акт;
- осигуряване на разбираем и лесен за прилагане формат, в който всяко лице от
специализираните екипи, персонала и студентите на университета може бързо да
определи своята роля, отговорност и задачи в условията на бедствие, авария и при
заплаха от терористичен акт;
- осигуряване на достатъчно ефективни и координирани процеси, действия и обмен на
информация в реално време в условия на бедствие, авария и заплаха от терористичен
акт.
2. 2. В аспект на комуникационен и информационен мениджмънт:
- превръщане на плана в ключово средство за комуникиране при приемане и
разпространение на неотложни съобщения и информация във връзка с бедствието,
аварията или заплахата от терористичен акт;
- осигуряване на непрекъснати, денонощни, изчерпателни комуникационни услуги;
- събиране и съпоставяне на своевременна и достоверна информация за бедствието,
аварията или заплахата от терористичен акт с цел взимане на решение, информиране
на персонала и извършване на анализи и разбори;
- осигуряване на база за тренировки на специализираните екипи и на персонала на
университета за действие при бедствия, аварии и заплахи от терористичен акт.
2.3. В аспект на взимане на решение:
- определяне на нивото на отговорност и степента на координираност и контрол, които
да бъдат постигнати при поява на заплаха или при реално бедствие чрез ясен процес на
взимане на решение.
2.4. В аспект на действията в отговор на бедствието:
- осигуряване на ръководство за използване на ресурсите на университета от страна на
екипа за мениджмънт на действията в отговор на бедствието, аварията или заплахата от
терористичен акт;
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- създаване на проактивен план за действие в условия на възможните и неприемливите
заплахи и рискове.
2.5. В аспект на възстановителните действия:
- превръщане на плана в ръководство за действие при преминаване към нормален
режим на работа на университета след овладяване на бедствието, аварията или отмяна
на заплахата от терористичен акт.
3. Управление на действията при възникване на бедствие, авария или заплаха от
терористичен акт
3.1. Органи за управление и специализирани екипи
3.1.1. Постоянна комисия за защита при бедствия, аварии и заплахи от терористичен
акт (ПКЗБАТА): в превантивен план основната отговорност на комисията се изразява в
извършване на анализи на състоянието на средата за сигурност в университета и
формулиране на предложения за нейното подобряване. В оперативен план задачите на
постоянната комисия са свързани с планиране и организиране на защитата на
студентите и персонала, поддържане на способности за действие при настъпване на
бедствие, авария и при постъпване на заплаха за терористичен акт. Председател на
постоянната комисия за защита при бедствия, аварии и заплахи от терористичен акт е
изпълнителният директор на НБУ г-н Георги Текев. В състава на комитета влизат:
проф. д-р Пламен Бочков, доц. д-р Венелин Георгиев, г-н Александър Захариев, г-н
Бойко Антонов, г-н Калоян Иванов.
3.1.2. Група за наблюдение и оповестяване (ГНО): основните задачи на групата са
свързани с организиране на постоянно наблюдение при опасност от бедствие, авария
или при заплаха от терористичен акт, събиране на информация и своевременно
информиране на постоянната комисия за настъпили промени в обстановката. В състава
на групата влизат г-н Бойко Антонов, г-н Борис Марков и г-н Калоян Иванов.
3.1.3. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита
(ГПРИСЗ): основните задачи на групата са свързани със съхраняване, обслужване и
при необходимост раздаване на индивидуални средства за защита на персонала и
студентите от университета. В състава на групата влизат г-жа Лили Илиева, г-н Ангел
Чаушев и г-н Людмил Дочовски.
3.1.4. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита
(ГПЕКСЗ): основната задача на групата е поддържане и херметизиране на
помещенията в случай на инцидент с ядрени, химически или биологически опасни
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вещества. В състава на групата влизат г-н Борис Марков, г-н Красимир Дуцовски и г-н
Васил Попов.
3.1.5. Санитарен пост (СП): основните задачи са свързани с провеждане на ежегодни
обучения на персонала и студентите на университета за оказване на първа медицинска
помощ, изпълнение на превантивни мерки, оказване на първа медицинска помощ на
пострадали при бедствия, аварии или терористични актове. В състава на групата влизат
д-р Георги Алексиев и мед. сестра Надка Дудрева.
3.2. Фази на управлението при бедствие, авария и заплаха от терористичен акт:
Фаза 1. Снижаване на риска за настъпване на бедствие: дейностите в рамките на тази
фаза имат подчертано превантивен характер и са насочени към избягване на риска от
възникване на бедствие, снижаване на вероятността от възникване и на размера на
нежеланите последствия от бедствието до нивото на апетита към риска. Фазата
включва дейности, изпълнявани преди настъпване на бедствието. Част от дейностите
могат да бъдат изпълнявани и по време на бедствието с цел недопускане на повторение
на кризисната ситуация.
Фаза 2. Подготовка за действие при бедствие: включените във фазата дейности се
изпълняват с цел изграждане на способности за отговор на заплахата и на самото
бедствие. Подготовката за отговор при бедствие представлява отговорност на всяко
лице от персонала и студентите на университета. Департаментите и отделите от
състава

на

университета

разработват

собствени

планове,

които

подпомагат

изпълнението на университетския план за защита при бедствия, аварии и заплахи от
терористичен акт. Дейностите във фазата подготовка включват: осигуряване на
предпазни средства за персонала и оборудване за специализираните екипи; планиране
и провеждане на тренировки за действие в условия на бедствие; планиране и
провеждане на периодични обучения на персонала и студентите по въпросите на
защитата при бедствие; други свързани дейности.
Фаза 3. Действия в отговор на настъпило бедствие: тези действия следва да бъдат
достатъчно ефективни и ефикасни, като техният фокус се поставя върху разрешаването
на кризисната ситуация при минимизиране на уврежданията на персонала и
студентите, както и на щетите за имуществото на университета. Действията в отговор
на бедствието включват: предупреждение и оповестяване на персонала и на студентите
на университета за настъпвани на кризисна ситуация; предоставяне на спешно
медицинско обслужване; гасене на възникнали пожари в района на университета;
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евакуиране на хора и имущество на университета; действия по търсене и спасяване;
оказване на съдействие на екипите на единната спасителна система; други свързани
действия.
Фаза 4. Действия за възстановяване след инцидент: след овладяване на бедствието
университетът изпълнява програма за възстановяване на функциите, която включва
краткосрочни и дългосрочни мерки. Краткосрочните мерки целят възстановяване на
жизнено важните функции на университета, каквито са учебния и административния
процес. Дългосрочните мерки са насочени към възстановяване на нормалното
функциониране на университета. В хода на възстановителните работи университетът
може да поиска и да използва помощ от външни институции. Процесът на
възстановяване след бедствие включва: оказване на помощ на пострадалите при
бедствието; възстановяване на предоставяните услуги; отстраняване на разрушенията;
оказване на психологическа помощ на нуждаещите се; възстановяване на разрушени
сгради и пътища; други свързани дейности.
3.3. Състояния на готовност за действие при бедствия, аварии и заплахи от
терористичен акт
В много от ситуациите, предхождащи настъпването на кризата, е налице период, през
който могат да бъдат предприети действия за постепенно нарастване на състоянието на
готовност. Тези състояния на готовност, в рамките на университета, се описват с
помощта на следния три-степенен модел:
Състояние А: Нормално функциониране на университета. В това състояние при
възникване на заплаха от бедствие, авария или терористичен акт се оповестява
постоянната комисия и ръководството на университета. Специализираните екипи
взимат мерки за справяне с възникналата ситуация. Като цяло тези мерки не оказват
влияние върху нормалното

функциониране на

университета.

Не

се

налага

информиране и оповестяване на персонала на университета.
Състояние В: Повишена степен на готовност. Това състояние се обявява при
ситуации, които притежават повишен потенциал по отношение на заплахата, но все
още отсъства пряка заплаха за здравето и живота на персонала, както и за състоянието
на имуществото на университета. Не се налага информиране и оповестяване на
персонала на университета.
Състояние С: Висока степен на готовност. Това състояние се обявява в ситуации със
значителен потенциал и висока вероятност за предизвикване на жертви и сериозни
5

Приложение № 1

наранявания на лица от персонала, а също така и на значими разрушения и увреждания
на имущество на университета. В тези случаи се налага информиране и при нужда
оповестяване и евакуиране на персонала и студентите на университета.
3.4. Информиране и оповестяване на органите за управление и специализираните
екипи в случай на бедствие, авария или заплаха от терористичен акт
Редът за информиране и оповестяване на органите за управление и специализираните
екипи в случай на бедствие, авария или заплаха от терористичен акт е показан в
таблица:
Специализиран екип
Състояние на готовност за действие

ПКЗБАТА
В

ГНО

С

В

ГПРИСЗ
С

В

ГПЕКСЗ

СП

С

В

С

В

С

Природни заплахи за физическата сигурност на персонала и студентите на НБУ
Земетресение

да

да

не

да

не

не

не

не

не

да

Локално наводнение на територията на
университета

да

да

не

да

не

не

не

не

не

да

Локални пожари в помещения на университета

да

да

не

да

не

не

не

не

не

да

Прекъсване на достъпа на университета до
публични услуги (електрозахранване,
водоснабдяване, Интернет и др.)

да

да

не

да

не

не

не

не

не

не

Заплахи за физическата сигурност на персонала и студентите в следствие на човешка дейност
Заплаха или терористичен акт на територията на
университета (поставяне на самоделно взривно
устройство, "активен стрелец", взимане на
заложник и др.)

да

да

да

да

не

да

не

не

не

да

Заплахи от действия при групово нарушаване на
обществения ред (масови безредици, протести,
гражданско неподчинение и други прояви,
съпроводени с насилие, включително въоръжено)

да

да

да

да

не

не

не

не

не

да

Експлозия на територията на университета

да

да

да

да

не

да

не

не

не

да

Заразни болести

да

да

не

не

не

не

не

не

да

да

Спешни медицински случаи на територията на
университета

да

да

не

не

не

не

не

не

да

да

Инциденти с опасни химически и радиационни
материали на територията на университета

да

да

да

да

да

да

да

да

не

да

Актове на насилие (сексуално насилие, изчезване
на студент, инцидент със студент, обучаващ се в
чужбина, вандализъм)

да

да

не

не

не

не

не

не

не

да

Органите за управление и специализираните екипи се оповестяват по телефона в
следната последователност:
- ПКЗБАТА: основен вариант – г-н Александър Захариев на 11131 ; резервен вариант –
г-н Бойко Антонов на 2012
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- ГНО: основен вариант – г-н Бойко Антонов на 2012 ; резервен вариант – г-н Борис
Марков на 11132
- ГПРИЗС: основен вариант – г-жа Лили Илиева на 2106 ; резервен вариант – г-н
Ангел Чаушев на 1010
- ГПЕКСЗ: основен вариант – г-н Борис Марков на 11132 ; резервен вариант – г-н
Красимир Дуцовски на 1010
- СП: основен вариант – д-р Георги Алексиев на 2214 ; резервен вариант – мед. сестра
Надка Дудрева на 2215.
3.5. Преглед и актуализиране на плана за защита при бедствия, аварии и заплахи
от терористичен акт
Планът за защита при бедствия, аварии и заплахи от терористичен акт на НБУ се
преглежда ежегодно и се актуализира при възникване на необходимост. Прегледи и
актуализации на плана се извършват в следните случаи:
- при промяна на политиката на университета по отношение на физическата сигурност
на персонала и студентите;
- при промяна на ресурсите, с които университетът разполага за изпълнение на мерките
за защита при бедствия, аварии и заплахи от терористичен акт;
- при промяна или при поява на нови външни изисквания, с който планът на
университета следва да бъде съобразен;
- при промяна на допусканията, на основанието на които е разработен плана за защита
при бедствия, аварии и заплахи от терористичен акт;
- при възникване на инциденти, поуките от практиката от които налагат актуализиране
на плана;
- при други промени на вътрешната и външната среда, които ръководството на
университета е възприело и оценило като съществени.
На базата на настоящия план се разработват указания за действие на персонала и
студентите при възникване на бедствие, авария или заплаха от терористичен акт, които
се утвърждават от изпълнителния директор на НБУ г-н Текев.
Извършването на прегледи и актуализирането на плана за защита при бедствия, аварии
и заплаха от терористичен акт, както и указанията към персонала, е отговорност на и се
извършва под ръководството на изпълнителния директор г-н Георги Текев.
4. Идентифициране, оценяване и противодействие срещу заплахите и рисковете за
физическата сигурност на персонала и студентите на НБУ
7
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4.1. Идентифициране на рисковете за физическата сигурност на персонала и
студентите
Рисковете се разглеждат като потенциални събития, реализирането на които би
застрашило постигане на целите за защита на физическата сигурност на персонала и
студентите. Основните рискове за физическата сигурност произтичат от природни
явления и процеси, както и от събития в следствие на дейността на човека. Резултатите
от идентифицирането на рисковете за физическата сигурност на персонала и
студентите са представени в таблица:
ЗАПЛАХИ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ НА
ПЕРСОНАЛА И СТУДЕНТИТЕ НА НБУ

Приложимост на заплахите

Уязвимост на НБУ

приложима

уязвим

неприложима

неуязвим

1. Природни заплахи за физическата сигурност на персонала и студентите на НБУ
Земетресение

96,36%

3,64%

89,09%

10,91%

Наводнение

48,18%

51,82%

29,09%

70,91%

Локални пожари в помещения на университета

91,82%

8,18%

84,55%

15,45%

Мащабни пожари на територията на университета

69,09%

30,91%

52,73%

47,27%

Екстремални метеорологични условия (екстремни
високи или ниски температури, заледявания, бурен
вятър и др.)

75,45%

24,55%

50,91%

49,09%

Прекъсване на достъпа на университета до публични
услуги (електрозахранване, водоснабдяване, Интернет
и др.)

90,00%

10,00%

80,00%

20,00%

2. Заплахи за физическата сигурност на персонала и студентите, предизвикани от човешка дейност
Заплаха или терористичен акт на територията на
университета (поставяне на самоделно взривно
устройство, "активен стрелец", взимане на заложник и
др.)

94,55%

5,45%

90,00%

10,00%

Заплахи от действия при групово нарушаване на
обществения ред (масови безредици, протести,
гражданско неподчинение и други прояви,
съпроводени с насилие, включително въоръжено)

77,27%

22,73%

65,45%

34,55%

Експлозия на територията на университета

89,09%

10,91%

84,55%

15,45%

Заразни болести

80,91%

19,09%

75,45%

24,55%

Хранителни отравяния

66,36%

33,64%

47,27%

52,73%

90,00%

10,00%

72,73%

27,27%

61,82%

38,18%

49,09%

50,91%

Инциденти с опасни химически и радиационни
материали на територията на университета

42,73%

57,27%

34,55%

65,45%

Актове на насилие (сексуално насилие, изчезване на
студент, инцидент със студент, обучаващ се в
чужбина, вандализъм)

88,18%

11,82%

79,09%

20,91%

Спешни медицински случаи на територията на
университета
Спешни медицински случаи извън територията на
университета
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4.2. Оценяване на значимостта на рисковете за физическата сигурност на
персонала и студентите
Оценяването на значимостта на рисковете за физическата сигурност на персонала и
студентите е на базата на експертна оценка при използване на тристепенни качествени
скали, с помощта на които се оценява вероятността за реализиране на потенциалните
събития, размерите на нежеланите последствия за персонала и за активите на НБУ.
Резултатите от оценката на рисковете са представени в таблица:

4.3. Мерки за противодействие срещу рисковете за физическата сигурност на
персонала и студентите
4.3.1. Мерки за противодействие срещу рисковете вследствие на природни заплахи
- разработване/актуализиране на процедура за евакуация на персонала и студентите на
университета при възникване на бедствие, авария или заплаха от терористичен акт;
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- провеждане на ежегодни тренировки на специализираните екипи, персонала и
студентите на университета за евакуиране при възникване на криза;
- извършване на редовни планови и извънредни проверки за спазване от страна на
персонала, студентите и охраната на изискванията за недопускане на пожари и
наводнения на територията на университета;
- поддържане в изправност на електрическата инсталация, електропроводите ( в това
число и мълниезащитните) и електро съоръженията;
- редовно почистване на покривите и водосточните тръби, на скарите и отточните
шахти на битовата и дъждовната канализация
- поддържане в постоянна изправност и готовност на системата за информиране и
оповестяване на персонала и студентите при възникване на бедствие, авария или
заплаха за терористичен акт;
- планиране и провеждане на превантивни мерки и дейности за защита на физическата
сигурност на персонала и студентите на университета;
- поддържане на противопожарните средства на университета в изправност и готовност
за използване в режим 24/7;
- контролиране на извършваните на територията на университета ремонтновъзстановителни работи за спазване на изискванията за недопускане на пожари,
наводнения и прекъсване на достъпа до публични услуги;
- изграждане и използване на система за защита и осигуряване на оторизиран достъп до
базата данни на университета и други информационни ресурси.
4.3.2. Мерки за противодействие срещу рисковете вследствие на човешката дейност
- обучение на специализираните екипи, персонала и студентите за подходящи модели
за поведение при заплаха от терористичен акт, групово нарушаване на обществения
ред и при актове на насилие в рамките на университета;
- разработване/актуализиране на програма от превантивни мерки срещу възникване на
нарушения на реда в университета или случаи на насилие;
- осигуряване на непрекъснато следене, наблюдение и предаване на информация за
възникване на заплахи от терористичен акт, групово нарушаване на обществения ред и
при актове на насилие на територията на университета;
- изграждане на способности за оценяване на характера и мащаба на възникнали
инциденти, идентифициране и управление на ресурсите за отговор и координиране на
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действията на специализираните екипи с органите за вътрешен ред и службите за
сигурност;
- разработване/актуализиране на програма от мерки за превенция на заразни болести на
територията на университета;
- извършаване на редовни профилактични медицински прегледи за персонала на
университета;
- разработване/актуализиране и прилагане на адекватна програма от мерки за оказване
на медицинска помощ на пострадалите при бедствие, авария или терористичен акт,
включваща

способности

за

оценяване

на

възникналата

кризисна

ситуация,

идентифициране на пострадалите лица и на наличните ресурси за справяне с кризата,
координиране на действията с медицинските екипи от болнични заведения;
- минимизиране на количествата химически и биологически опасни вещества, които се
използват или съхраняват в университета;
- провеждане на тренировки за действията на специализираните екипи, персонала и
студентите при възникване на опасност от ядрено, химически или биологическо
замърсяване;
- осигуряване на индивидуални защитни средства за персонала и студентите на
университета.
5. Ред за действие при възникване на бедствие, авария или заплаха от
терористичен акт
5.1. Оповестяване на органите за взимане на решение, специализираните екипи,
персонала и студентите
При констатиране на предпоставки за възникване на бедствие, авария или при
получаване на заплаха за терористичен акт се извършва оповестяване в следната
последователност:
- служител на университета или студент, констатирал предпоставки от възникване на
бедствие, авария или заплаха от терористичен акт незабавно информира охраната чрез
директен контакт или на телефон 9111. В информацията лицето посочва 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.);
- служителят от охраната приема информацията и информира началника на охраната
или при негово отсъствие – служителя по сигурност и БЗР;
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- началникът на охраната или служителят по сигурност и БЗР информират членовете на
постоянната комисия за защита при бедствия, аварии и заплахи от терористичен акт;
- след като вземе решение за състоянието на готовност и реда за действие, постоянната
комисия информира специализираните екипи, а при необходимост и персонала и
студентите от университета. По решение на комисията информация за бедствието,
аварията или заплахата от терористичен акт се подава на тел. 112 и на компетентните
външни за университета институции.
5.2. Взимане на решение за действие при възникване на бедствие, авария или при
заплаха от терористичен акт
След получаването на сигнал за заплаха от или за настъпване на бедствие, авария или
терористичен акт членовете на постоянната комисия за защита при бедствия, аварии и
заплахи за терористичен акт в оперативен порядък провеждат заседание, на което
изясняват обстановката, определят състоянието на готовност и набелязват мерките и
реда за действие за справяне с кризисната ситуация.
С решението си постоянната комисия запознава специализираните екипи, а при
необходимост и персонала и студентите на университета. В зависимост от създалата се
обстановка, решение за прекратяване на учебните занятия взима Ректорът на
университета.
5.3. План за евакуация на персонала и студентите при възникване на бедствие, авария
или при заплаха от терористичен акт
- оповестяване на персонала и студентите за необходимостта от евакуиране извън
района на кризисната ситуация. Отговорници: служителят по сигурност и БЗР,
директорът на стопански отдел.
- отключване и отваряне на всички аварийни изходи в сградите на университета.
Отговорници: корпус 1 и Галерия: охранители на постове № 7 и 13; корпус 2, Център
по изкуства и Библиотека – охранители на постове № 8, 9 и 10;
- подпомагане на действията за евакуиране на персонала и студентите при спазване на
схемите за евакуация, които са налични на всеки от етажите в сградите на
университета. За нуждите на евакуацията се използват само стълбищата на двата
корпуса като се спазват маршрутите, обозначени със светлинни знаци „EXIT“.
ВАЖНО: при евакуация не се допуска персоналът и студентите да използват
асансьорите в сградите на университета;
- при евакуация персоналът и студентите се насочват към предварително определените
сборни пунктове, които са: за корпус 1 и Галерия – района на паркинга в двора на НБУ;
12

Приложение № 1

за корпус 2 и Библиотека – района на тревната площ между корпус 2 и улица „Народно
хоро“;
- при евакуация поради възникнал пожар, с цел ограничаване разпространението на
дима в сградите, стълбищните клетки се отделят от коридорите с помощта на
самозатварящите се, димоуплътнителни врати.
5.4. Действия на персонала и студентите при възникване на бедствие, авария или
заплаха от терористичен акт
5.4.1. Общи правила за действие
- Запазване на самообладание, недопускане на паника и спазване на указанията на
специализираните екипи и на предписаните модели за поведение.
- При липса на подходящи знания и при висока степен на опасност да не се
предприемат мерки за справяне с възникналата извънредна ситуация.
- Отдалечаване на безопасно разстояние и насочване към изходите на сградите и
районите за евакуация.
- При наличие на възможност, оказване на помощ на пострадалите от бедствието,
аварията или терористичния акт.
5.4.2. Правила за действие 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 сигурен, че е възможно да достигнете 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 възможните вторични трусове;
- следвайте инструкциите на специализираните екипи.
5.4.3. Правила за действие при наводнение
- прекъсване на водозахранването в авариралия участък и взимане на мерки за
отстраняване на аварията;
- изпълнение на указанията за евакуиране от района на наводнението;
- стриктно спазване на инструкциите на специализираните екипи.
5.4.4. Правила за действие при пожар на територията на университета
- изключване на електрическото захранване и подаването на газ на етажа или в
сградата, където е възникнал пожара. Отговорници: корпус 1 – Красимир Дуцовски,
Ангел Чаушев; корпус 2 – Васил Попов, Людмил Дочовски;
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- оповестяване на персонала и студентите в зоната на възникналия пожар и съседни
застрашени зони и организиране на тяхното евакуиране. Отговорници: служител по
сигурност и БЗР, директор на стопански отдел;
- използване на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожара при
спазване на мерките за безопасност. Отговорници: Бойко Антонов, Борис Марков,
Васил Попов, охранители на постове № 6, 7, 8, 9, 10, 13;
- затваряне на вратите към зоната на пожара след неговото потушаване с цел
недопускане на задимяване на съседни части на сградата. Отговорници: корпус 1 и
библиотека – Красимир Дуцовски, Ангел Чаушев, охранители на постове № 7, 10;
корпус 2 – Васил Попов, Людмил Дочовски, охранители на постове № 9, 10.
- предоставяне на информация и оказване на съдействие на екипите на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при тяхното пристигане на
мястото на пожара. Отговорници: постоянната комисия и специализираните екипи.
5.4.5. Правила за действие при заплаха от терористичен акт
- в случай, че служител от университета или студент забележат съмнителен предмет,
намиращ се на необичайно място, притежаващ специфичен мирис или издаващ
нехарактерен шум незабавно оповестява охраната по описания в точка 5.1 ред.
- забранява се предприемане на самостоятелни действия по идентифициране на
съдържанието на установения предмет;
- при получаване на заплаха по телефона се препоръчва да бъдат записани възможно
най-много данни, в които се включват: точното време за приемане на сигнала, в какво
се състои заплахата и какви са исканията на нейния автор, 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 се предоставя на постоянната комисия, както и на органите за
вътрешен ред и на специалните служби след тяхното пристигане.
5.4.6. Правила за действие при ядрено, химическо или биологическо замърсяване
- незабавно прекратяване на пребиваването на персонала и студентите на открито;
- взимане на мерки за херметизиране на помещенията, в който се намира персонала и
студентите;
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- получаване на индивидуални средства за защита в рамките от 30 минути от подаване
на сигнала;
- осигуряване на необходимите средства за дезактивиране и почистване на
помещенията и персонала;
- осъществяване на контрол върху продуктите, които се доставят и продават в
заведенията в рамките на университета;
- организиране на непрекъснато наблюдение и докладване за изменение в състоянието
на обстановката.
Със съдържанието на плана да се запознаят всички служители и студенти от
университета. Контрола по изпълнението на плана възлагам на г-н Александър
Захариев, директор на Стопански отдел.
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