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Превенция на тероризма.  Киберзащита 
 

Тероризмът си служи с различни способи за да постигне целите си. Както стана видно през 

последните години, един от тях е употребата на огнестрелни оръжия на публични места. В 

случай, че попаднете в подобна ситуация, следвайте следните препоръки: 

 

- Ако е възможно, избягайте. 

- Има ли безопасен маршрут?  

- Преценете най-безопасните възможности. Избягайте или се скрийте. 

- Избягайте, ако можете да стигнете до безопасно място без да се изложите на риск. 

- Настоявайте други да Ви последват. 

- Оставете вещите си. 

Обадете се на телефон 112 – Кажете на оператора всичко възможно. Ако не можете да 

говорите, изслушайте напътствията на оператора. 

 

- Място – Къде се намират нападателите? 

- Насоки – Къде за последно видяхте нападателите? 

- Описание – Опишете нападателите – брой, характеристики, облекло, оръжия, т.н. 

- Допълнителна информация – Жертви, ранени, информация за сградата, входове, 

изходи, заложници, т.н. 

- Ако е безопасно за Вас, спрете и помогнете на други хора. 

Подозрителни вещи –  

-  

- - Не ги пипайте. 

- - Опитайте се да идентифицирате собственика им в непосредствена близост. 

- - Ако все още смятате, че е подозрителен, не се колебайте да сигнализирате. Не бъдете 

с нагласата, че друг ще го стори. 

- - Уведомете някого от персонала. Ако това е невъзможно, обадете се на 112. /Не 

използвайте мобилния си телефон близо до подозрителния багаж./ 

- - Отдръпнете се на безопасна дистанция от поне 100 метра. 

-  

Кибер заплахи. 

 

- В 21 век една от най-големите заплахи за фирми, организации или институции е кибер 

заплахата. Подобни атаки може да имат сериозни последствия – загуба на данни, 

намаляване на ефикасността, или временно блокиране на функциите. 

- Управителите трябва адекватно да преценят колко привлекателна е компанията за 

кибер терористи и да вземат адекватни мерки за сигурност. Причините за подобна 

атака може да не са ясни, а нейните последствия да се забележат след време. 

 


