ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗАПЛАХА
ОТ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ ИЛИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО МУ
НА УЛИЦАТА
1. Избягвайте струпването на много хора (тълпа)! Терористите често
използват места, където стълпотворението от хора е голямо - молове, хипермаркети,
обществени открити пазари, автобусни спирки или външни заведения.
2. Ако попаднете в тълпа, оставете да ви носи, но при първа възможност
излезте от нея.
3. Ако сте притиснати, леко разширете ръцете си в лактите, за да можете да
дишате.
4. Стойте по-далече от хора с голям багаж и чанти.
5. Не дръжте ръцете в джобовете си.
6. Ако паднете, направете всичко възможно да се изправите на крака, без да
се подпирате на ръце. Ако не успеете да се изправите, свийте коленете към главата
си и прикрийте главата и тила си с ръце.
7. При възникнала паника се постарайте да запазите спокойствие.
8. За да се спасите от тълпата в обществено помещение, заемете позиция в
ъгъл или плътно до стена, но оттук ще ви бъде по - трудно да стигнете до изхода.
9. При масови безредици или демонстрации се старайте да не попаднете в
тълпата.
10. Винаги контролирайте ситуацията около себе си особено когато се
намирате в транспортно средство, търговски или спортен център.
11. При забелязване на забравени вещи не ги пипайте и не се опитвайте да ги
отворите и огледате вътре! Съобщете на Единния европейски номер за спешни
повиквания 112 и на телефона на Оперативния дежурен в община Ямбол
0895599546.
12. При стрелба на улицата легнете и потърсете прикритието на бордюр или
стена на сграда.
13. Бъдете винаги бдителни в близост до остригани хора, облечени не според
сезона. Следете мимиките на лицата. Според специалистите по антитероризъм този,
който се готви за терористичен акт, винаги изглежда съсредоточен, плътно стиска
устни, които много често се мърдат като при молитва.
14. Ако непознат човек се окаже зад гърба ви, бързо се обърнете с лице към
него. В случай на нападение бъдете готови да се отбранявате. Нанесете неочакван
удар с чанта, ключове, чадър и др., след което бягайте и започнете да крещите.
15. Влизайки във входа на блока си, винаги оглеждайте за новопоставена
пощенска кутия. Пощата от вашата кутия внимателно разглеждайте в дома си, а не
до нея.
16. Ако непознат влезе в асансьора и задържи вратата, любезно му откажете,
като обясните, че ще се приберете пеша.
17. Излизайки от дома си ако забележите подозрителни хора, незабавно се
върнете обратно.

18. В никакъв случай не приемайте подарък от непознат човек, не вземайте
вещи, които ви се дават с молба да бъдат предадени някому.
ПО ТЕЛЕФОНА
1. При позвъняване, вдигайки слушалката, не си казвайте името. Не бързайте
да назовете и името на отсрещната страна - може да сте сбъркали. Не задавайте
въпроси: „Кой се обажда?”, „Как се казвате?”. Помолете да звъннат по-късно.
2. Никога не казвайте, че сте сами в къщи.
3. Ако поискат от вас да им кажете адреса си, не го казвайте.
4. Когато се договаряте за среща с приятели, изберете време, когато в дома
ви ще има и друг освен вас.
ПОЗВЪНЯВАНЕ НА ВХОДНАТА ВРАТА
1. Никога не отваряйте веднага. Голяма част от престъпниците са въоръжени.
2. Застанете така, че да сте прикрити и високо попитайте: "Кой е?".
ПРИ ЗАДЪРЖАНЕ НА ХОРА ЗА ЗАЛОЖНИЦИ
1. Незабавно уведомете за ситуацията правоохранителните органи (ако е
възможно).
2. Не влизайте в преговори с терористите по собствена инициатива.
3. Не допускайте действия, които могат да провокират нападателите да
употребят оръжие.
В ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
1. Не трябва да спите по време на движение.
2. Обръщайте внимание на всички подозрителни лица и предмети. При
забелязване на такива уведомете правоохранителните органи.
3. В метро или влак не заставайте в края на платформата, в крайните вагони.
Старайте се да сядате в централните вагони.
4. Ако е избухнал взрив или пожар, закрийте устата и носа си с дреха, която
позволява да дишате и легнете на пода, за да не се задушите.
5. Обличайте се неутрално. Избягвайте ярките цветове, както и дрехите с
военни цветове и кройки, не носете прекалено много украшения.
6. Избягвайте разговорите на политически и религиозни теми.
7. Не обсъждайте с непознати политически публикации.
8. В случай на превземане на транспортното средство от терористи, не
втренчвайте поглед в тях, не ги гледайте.
9. Ако разберете, че щурмът на спецчастите е неизбежен, не заставайте до
прозорци. По време на щурма е важно да лежите на пода до края на операцията.
10. В никакъв случай не вземайте хвърлено от терорист оръжие.
В САМОЛЕТ
1. Внимателно подбирайте авиолиниите, с които да летите.
2. Сядайте винаги до прозореца, а не до пътеката. В този случай другите
кресла ви осигуряват защита при стрелба.

3. По възможност избирайте директни полети. При междинни кацания винаги
слизайте от самолета. Терористите превземат самолети именно при междинни
кацания.
4. Обличайте се неутрално.
5. При завземане на самолета от терористи, приемете тактиката на
пасивното съпротивление:
- Винаги изпълнявайте указанията на терористите. Определете за себе си кой от тях
е лидерът и кой е най-опасен.
- Дайте всички вещи, които ви поискат.
- Не ги гледайте в очите.
- Не повишавайте глас и не правете резки движения.
- Не се старайте да окажете съпротива дори да сте сигурни в успеха си. В салона е
възможно да има техен съмишленик, който може да взриви бомба.
- Не реагирайте на провокации и на предизвикателно поведение.
- При стрелба легнете на пода и се скрийте зад седалките. В никакъв случай не
тичайте.
- Не изпадайте в паника. Мислете за благополучния край. С терористите се водят
преговори и вас ще ви освободят.

