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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПРЕ Д Л ОЖ ЕНИЕ  

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане на План за противодействие на тероризма в община Елена, част 

от Общинския план за защита при бедствия 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 1 от 5 януари 2016 г. Министерски съвет е приел Национален план за 

противодействие на тероризма. Съгласно същия, кметовете на общини организират 

разработването и внасят за приемане от общинските съвети планове за действие при 

терористична дейност в съответните общини, наричани по аналогия с Националния план 

„План за противодействие на тероризма“. 

Предложеният на Вашето внимание проект на План за противодействие на тероризма в 

община Елена е съгласуван с началниците на РУ на МВР и РС „ПБЗН“ в гр. Елена. В него 

са намерили място онези от дейностите по Националния план, които са приложими за 

община Елена, като са отчетени специфичните особености на територията, местното 

население и характеристиките на местната икономика.  

В плана са изведени възможните сценарии за осъществяване на терористични актове, 

нивата на терористична заплаха, степените на готовност и мерките, които следва да се 

предприемат. Разписани са правилата за оповестяване, информиране и привеждане в по-

висока степен на готовност, координацията между отделните ведомства от местно и по-

високо ниво, както и ресурсите за обезпечаване изпълнението на плана. 

Планът за противодействие на тероризма в община Елена е част от Общинския план за 

защита при бедствия. Изпълнението му се осъществява под ръководството на кмета на 

общината със съдействието на членовете на Щаба за изпълнение на Плана за защита при 

бедствия и Общинския съвет за сигурност в координация със съответните звена към 

Областния управител на област Велико Търново и Министерски съвет. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 
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ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, в изпълнение на т. 2 и т. 3 от Решение № 1 от 5 януари 2016 г. на 

Министерски съвет за приемане на Национален план за противодействие на тероризма, 

Общински съвет Елена: 

1. Приема План за противодействие на тероризма в община Елена, част от 

Общинския план за защита при бедствия. 

2. Възлага на кмета на община Елена организацията по изпълнението на Плана за 

противодействие на тероризма в община Елена. 

3. Възлага на кмета на община Елена да съдейства на юридическите лица и 

едноличните търговци, упражняващи своята дейност на територията на община 

Елена в сгради с масово пребиваване на хора, да планират и да предприемат мерки 

за противодействие на тероризма. 

 

 

 

  

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


