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                      Приложение № 1 
 

СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ И  ДЕЙНОСТИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ 
 

ДЕЙНОСТИ  ПАРТНЬОРИ 

„ЗЕЛЕНА” СТЕПЕН - ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ 
Прилагат се постоянни мерки за сигурност с цел намаляване на риска от извършване на терористичен акт. Институциите 

изпълняват ежедневната си дейност, поддържайки необходимото ниво на готовност за реагиране. 

- организира разработването на и внася за утвърждаване от общинския съвет общински план за 

противодействие на тероризма и предоставя данни за изготвянето на областния план; 

- във взаимодействие с органите на МВР и ДАНС организира, координира и провежда 

превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от терористични 

действия на територията на общината.    

МВР, териториални  

структури на министерства 

и ведомства, юридически 

лица  

„ЖЪЛТА” СТЕПЕН - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Средата за сигурност е променила състоянието си и съществува риск от осъществяване на терористичен акт. Институциите 

засилват наблюдението на конкретни параметри на средата за сигурност и повишават готовността за прилагане на 

допълнителни мерки за сигурност.  

- провежда мероприятия за засилване охраната и бдителността на служителите от общинската 

администрация, училищата, детските градини, общинските фирми и водоеми по отношение на 

заплахата; 

- във взаимодействие с органите на МВР и ДАНС прави преглед на разчетите за усилване 

охраната на конкретни обекти; 

- прави преглед на Плана за противодействие на тероризма и при необходимост го 

актуализира; 

- провежда заседание на Оперативния щаб за оценка на ситуацията и предприема 

допълнителни мерки за сигурност; 

- проверява комуникационната система за оповестяване и обмен на информация при 

МВР, ДАНС, общини, 

юридически лица  
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извънредни ситуации; 

- предприема и други мерки за сигурност при необходимост по искане на компетентните 

държавни органи; 

- по искане на МВР и ДАНС  въвежда и контролира изпълнението на ограничителни мерки 

спрямо гражданите, намиращи се на територията на общината и спрямо осъществяването на 

търговски, комунални дейности, доставка на електроенергия, топлоподаване, газоподаване, 

водоподаване, интернет доставчици и други. 

  

„ОРАНЖЕВА” СТЕПЕН – ПОВИШЕНА ГОТОВНОСТ 
Съществува информация  за реален риск за осъществяване на терористичен акт. Институциите привеждат в действие 

необходимите мерки за сигурност.  

- повишава бдителността на служителите от общинската администрация, училищата, детските 

градини и общинските фирми по отношение на конкретни параметри на заплахата; 

- при необходимост и във взаимодействие с органите на МВР и ДАНС повишава охраната на 

конкретни обекти; 

- при необходимост провежда заседание на Оперативния щаб на общината за оценка на 

ситуацията и предприемане на мерки; 

- проверява комуникационната система за оповестяване и обмен на информация при 

извънредни ситуации; 

- проверява комуникационната система за оповестяване и обмен на информация при 

извънредни ситуации; 

- по искане на МВР и ДАНС въвежда и контролира изпълнението на ограничителни мерки 

спрямо гражданите, намиращи се на територията на общината, както и спрямо осъществяване 

на търговски, комунални дейности, доставка на електроенергия, топлоподаване, газоподаване, 

водоподаване, локални интернет доставчици и др.; 

 - предприема и други мерки за сигурност при необходимост по искане на компетентните 

държавни органи. 

 

МВР, ДАНС, общини,  

юридически лица  
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„ЧЕРВЕНА” СТЕПЕН - РЕАГИРАНЕ 
При осъществен терористичен акт.  

 

- лично или определен от него ръководен служител участва в дейността на Временния 

оперативен щаб за координиране действията на място; 

- формира и ръководи  Общинския щаб за защита при бедствия; 

- ръководи провеждането на мероприятия по защитата на населението; 

- организира своевременното събиране на информация за загинали и пострадали граждани, 

както и за материални щети; 

- по искане на ръководителя на Временния оперативен щаб въвежда и контролира 

изпълнението на ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на 

общината, както и за осъществяване на търговски, комунални дейности, доставка на 

електроенергия, топлоподаване, газоподаване, водоподаване, локални интернет доставчици и 

др.; 

МВР, ДАНС, ПБЗН, БЧК, 

МЗ, Доброволни 

формирования, юридически 

лица  

- организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на 

пострадалите лица; 

- организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на 

пострадалите лица; 

- организира алтернативни маршрути за придвижване на гражданите и обществения транспорт 

извън района на инцидента; 

- оказва съдействие на ръководителя на Временния оперативен щаб за информиране на 

гражданите за предприети ограничителни мерки и мерки за поведение и действие в зависимост 

от обстановката; 

- организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението.  
 

 

 



            Приложение № 2 

 

 

 

СХЕМА 

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА  

ПРИ  ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Оперативен дежурен 

в Областен съвет за 

сигурност - Добрич  
058/655 423, 058/601 517 

факс 058/601453 
 

 

ЕСС 

РДПБЗН 

ЦСМП 

 

 

Оперативен дежурен 

в Общински съвет за 

сигурност – Каварна 
0570/82076, 0882664020  

 

 

РУ – МВР 
0570/82112 

 

 

КМЕТ 

на община Каварна 
0570/81818 

 

ЕСС  

РСПБЗН 

ФСМП 

Оперативен дежурен 

в ОД на МВР 

058 658 311 

058 603 490 

 

Щаб 

за изпълнение на 

общинския план за 

бедствия 



        Приложение № 3 

 

СПИСЪК НА ОБЕКТИ, ЧИИТО СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ПРИЛАГАТ МЕРКИ ЗА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА ПО РЕДА НА НАРЕДБА № 8121з-1225/27.09.2017 Г.  

№ 
по 
ред 

Наименование на обекта Собственик 
Дейност, която 

извършва 
Адрес: населено място, улица, 

номер 
Телефон 
за връзка 

1. СУ „Стефан Караджа”  Образование гр.Каварна, ул.”България” № 22 0570 83256 

2. ОУ „Йордан Йовков”  Образование гр.Каварна, ул.”Кирил и Методий” 17 0570 83079 
3. ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев”  Образование гр.Каварна, ул.”Добротица” № 48 0570 83070 

4. Общински детски комплекс  Образование гр.Каварна, ул. „Ал.Стамболийски” 2 0570 82575 

5. 
Център за специална 
образователна подкрепа 

 Образование гр.Каварна, ул."Сан Стефано" № 16 0570 82388 

6. НУ „Бр.Миладинови”   Образование гр.Каварна, ул. „Г. С. Раковски" № 25 0570 83267 

7. НУ„Хр.Ботев”  Образование с. Септемврийци 05746 5371 

8. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”  Образование с. Белгун, ул."Осма" №14  05746 5336 

9. ДГ „Радост”  Образование гр. Каварна, ул. “Здравец” № 2 0570 85121 

10. ДГ „Детелина”  Образование гр. Каварна, ул. „Орлов” №2 0570 85076 

11. ДГ „Здравец”  Образование гр. Каварна, ул. „Стоян Воденичаров” № 3 0570 83056 
12. ДГ „Дъга”  Образование с. Вранино 05745 5234 
13. ДГ „Калиакра”  Образование с. Българево, ул. „I-ва” № 42 0570 42581 

14. ДГ „Калинка”  Образование с. Раковски, ул. „III-та” № 10 05742 2225 

15. ДГ „Слънце”  Образование с. Септемврийци, ул. „IV-та” № 6 05746 5378 

16. „МБАЛ-Каварна”ЕООД  Здравеопазване гр. Каварна, ул. ”Васил Левски” № 36 0570 83161 



№ 
по 
ред 

Наименование на обекта Собственик 
Дейност, която 

извършва 
Адрес: населено място, улица, 

номер 
Телефон 
за връзка  

17. Детска ясла „Щастливо детство” Община Каварна Здравеопазване гр. Каварна, ул. „Йордан Йовков” № 2  
0570 82148 
0570 82359 

18. 
Народно читалище ”Съгласие-
1890” 

 Култура гр. Каварна, ул.”Добротица” № 24 0570 82077 

19.  Кино „Петър Слабаков” Община Каварна Култура гр. Каварна, ул. „25-ти септември”№ 5 0889900803 

20. Стадион „Калиакра”  ФК ”Калиакра” Спорт  гр. Каварна, ул.”Сава Ганчев” № 29  0889599125 

21.  Спортна зала „Олимпиада” Община Каварна Спорт  гр. Каварна, ул.”Сава Ганчев” № 29 0886609169 

22. „Сити Център Каварна” 
„Планекс”ООД 
 гр. Варна 

Търговски център гр. Каварна, ул.”България”№47 0570 86180 

23. Туристическо селище ”Русалка” 
ТХ ”Русалка Холидейз” 

Е   ЕООД 
Хотелиерство 
Ресторантьорство с. Свети Никола, община Каварна 0570 82009 

24. К.К. „Бялата лагуна” „Бялата лагуна”АД  
Хотелиерство 
Ресторантьорство с. Топола,  община Каварна 0882531871 

25. 
Голф комплекс „Трейшън клифс 
Голф резорт”  

„Голф Резорт 
Мениджмънт” ЕАД  

Спорт 
Апартаменти  
Обществено хранене 

с. Божурец, община Каварна   0570 92 222 

26.  Ж.К. „Калиакрия Гардънс” 
„Линекса пропърти” 
ЕООД 

Апартаменти  
Обществено хранене с. Топола,  община Каварна 0898644965 

27.  
Ваканционно селище „Топола 
скайс” 

„Акватек” ЕООД 
Апартаменти  
Обществено хранене с. Топола,  община Каварна 052 904040 

28.  Ресторант „Свети Георги”  
„Свети Георги – Резорт 
енд спа” АД 

Обществено хранене 
КК „Карвуна”, местност Иканталъка 
с. Топола,  община Каварна 

0888729693 

29.  Ресторант „Бивака” 
„Вектра – Петър Желев” 
ЕООД 

Обществено хранене гр. Каварна, м. Лесопарк 0887315849 

30. 
Ресторант „Мидено стопанство - 
Дълбока” 

„Дълбока”ООД Обществено хранене гр. Каварна, местност Дълбока   0884274132 

 


