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УКАЗАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ 

на преподавателите, административния състав и студентите на Нов български 

университет при бедствие, авария и заплаха от терористичен акт 

  

 

1. Общи положения 

Настоящите указания са разработени в отговор на изискванията на точка 3.5 от Плана 

за защита при бедствия, аварии и заплахи от терористичен акт в Нов български 

университет.  

Целта на указанията се изразява в определяне на адекватни технологии за действие и 

модели за поведение на персонала и студентите на университета при възникване на 

бедствие, авария или при заплаха от терористичен акт, с които да се осигури във 

възможно най-висока степен тяхната безопасност в условия на кризисна ситуация. 

Указанията са насочени към преподавателите, административния състав и студентите 

на университета, чието поведение и действия представляват ключов фактор при 

овладяването на възникнала кризисна ситуация и ограничаване настъпването на 

нежелани последствия. 

Настоящите указания се преглеждат и актуализират ежегодно или при направени 

промени в съдържанието на Плана за защита при бедствия, аварии и заплахи от 

терористичен акт в Нов български университет. Прегледите и промените в указанията 

се извършват от Постоянната комисия за защита при бедствия, аварии и заплахи от 

терористичен акт. 

 

2. Технология за действие на преподавателите, административния състав и 

студентите на университета при възникване на бедствие, авария или заплаха от 

терористичен акт 

2.1. 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 9111. 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.). 

 

2.2. 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 на предписаните модели за поведение. 

- При липса на подходящи знания и при висока степен на опасност не предприемайте 

мерки за справяне с възникналата извънредна ситуация. 



Приложение 2 

2 
 

- 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. 

 

2.3. Евакуиране на персонала и 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“; 

 

3. Модели за поведение на персонала и студентите при възникване на бедствие, 

авария или заплаха от терористичен акт 

 

3.1. 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 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; 

- връщането обратно в помещенията на корпусите на университета става само след 

като е направен оглед на тяхното състояние и получаване на разрешение от страна на 

специализираните екипи; 

- следвайте инструкциите на специализираните екипи. 

 

3.2. 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. 
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3.3. 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. 

 

3.4. 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 9111. 

- 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 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 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. 

 

3.5. Модел за поведение при ядрено, химическо или биологическо замърсяване 

- при подаване на предупредителен сигнал незабавно прекратете пребиваването си на 

открито; 

- вземете мерки за херметизиране на помещенията, в който се намирате; 

- в рамките до 30 минути от подаване на сигнала получете и проверете индивидуалните 

си средства за защита; 

- вземете мерки за дезактивиране и почистване на помещенията, в които се намирате; 

- стриктно спазвайте инструкциите на специализираните екипи. 

 

 

Със съдържанието на указанията да се запознаят всички служители и студенти от 

университета. Контрола по спазване на указанията се осъществява от Директора на 

Стопански отдел. 


