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Сценарий 10 б. Осигуряване на обществения ред и сигурността  
при големи международни прояви с участие на ВИП личности

В контекста на сценарии „НОВИЯТ ИЗТОК“, „ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА хЕГЕМОНА“ 
и „ДЕМОКРАТИЧЕН МИР“.

Етикет на ситуационния сценарий: „Охранител I“*
Географски обхват – Територията на страната
характер на конфликта – Осигуряване на сигурност на участниците във фо-

рум с участието на президентите на страните, членки на колективна система 
за сигурност

Интензитет - Среден
Съюзна подкрепа – Информация за заплахи и конкретна физическа и техни-

ческа охрана от президентските  екипи за сигурност
Равнище на заплаха – Високо, с възможност за ескалация в международен 

мащаб 
Равнище на амбиция – Участва с ограничени специализирани сили и сред-

ства 
Задача на ВС – Подпомагане действията на гражданските власти за осигу-

ряване на охраната и сигурността на форума 
Основни операции – Информационни, осигуряване на въздушния суверени-

тет, медицинско осигуряване 
Контингент – Сили и средства на ПВО и ВВС, ВП и ВКР, Военна информация 

и ВМА

Срещата на върха се планираше да се проведе през месец септември в столицата 
на страната. в нея щяха да участват държавните глави на всички страни, членки на сис-
темата за сигурност, както и да бъдат поканени ръководителите на две водещи държави, 
с основна роля за паритета на силите в световен мащаб. Страната беше членка на тази 
общност от няколко години и имаше принос няколко коалиционни мироналагащи опера-
ции и операции по стабилизиране и възстановяване, които се провеждаха в различни 
точки на света. Мястото на срещата не беше избрано случайно и се разчиташе тя да бъде 
достатъчно значимо послание към всички страни, които имаха влияние в региона с цел 
неговото стабилизиране. Основната цел беше насочена към намаляване на заплахите за 
континента и голямата общност от развити и високоразвити държави. 

Специалните служби на страната и страните партньори оценяваха рисковете за из-
вършването на престъпни действия с цел дискредитиране на срещата като високи. из-
готвен беше анализ на заплахата, които беше предоставен на Съвета по сигурност към 
Министерския съвет на страната. имаше данни за подготовка на терористични действия 
срещу участници във форума, както и за провокативни действия от антиглобалистки и па-
цифистки международни и местни организации. активирането на две терористични клет-
ки – едната на територията на страната, а другата в съседна държава, както и зачестилите 
инциденти с нелегален трафик на стоки и материали с възможна двойна употреба даваха 
основание да се очаква употреба на ОМУ. Намеренията на антиглобалистките органи-
зации се подкрепят от политически формации от страната и се очакваше в страната да 
пристигнат около 20 000  чужди граждани. 

На основание действащото в страната законодателство беше взето решение със за-
повед на министър-председателя да се създаде Национален кризисен щаб под ръковод-
ството на министъра на вътрешните работи. Основната задача на щаба е да координира 
действията на всички органи на централната и местна изпълнителна власт, физически и 
юридически лица, имащи отношение към осигуряване сигурността на срещата. в състава 
на щаба бяха привлечени за участие и представители на прокуратурата и следствието.   
Щабът изготви план за осигуряване на форума и план за действие при кризисни ситуации, 

* Наименованието на етикета е поставено от редактора.
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възникнали в хода на мероприятието. Основната концепция за действие беше развита в 
няколко направления:

1. активизиране на всички възможни източници за добиване на достоверна инфор-
мация за разкриване намеренията на евентуални извършители на терористични  и про-
вокационни действия. Цялата информация щеше да се събира, обобщава и анализира от 
специално създадено към щаба аналитично звено. Отговорностите по изпълнение на тази 
задача бяха възложени на службите за сигурност.

2. предвиждаше се създаването на три зони за сигурност около мястото за провежда-
не на форума и специални зони по трасетата за придвижване на гостите и летището на 
столица. в отделните зони се планираше извършването на множество действия по оси-
гуряване на криминалния контингент, извеждане на паркирани превозни средства, пре-
кратяване на строителна и монтажна дейност, ограничаване пребиваването на хора и 
превозни средства във втората зона и недопускане влизането в третата зона, където мер-
ките за сигурност бяха най-високи. Отговорностите бяха възложени на МвР и общината 
на столицата. 

3. полетите във въздушното пространство над столицата бяха забранени за времето 
на срещата, като авиооператорите бяха предупредени за това и беше създадена систе-
ма за приемане на полети от други летища на страната. предвидено беше създаването 
на система за наблюдение на въздушното пространство - радиолокационно и визуално. 
предвиждаше се за времето на срещата в зона за изчакване във въздуха да се намира 
непрекъснато един вертолет с възможности за водене на огън по въздушни цели, както и 
да бъде усилено дежурството за охрана на въздушното пространство над територията на 
страната с особено внимание над въздушното пространство на столицата. Отговорностите 
бяха възложени на МО и ГЩ–Ба.

4. да се формират сили и средства за пожарогасителна и аварийно-спасителна дей-
ност, като се предприемат допълнителни мерки за осигуряване на своевременна и висо-
коспециализирана медицинска помощ при необходимост. Отговорностите бяха възложе-
ни на съвместен оперативен щаб от представители на МвР, МдпБа, Мз, МО и столичната 
община.

Общото управление на силите и средствата се предвиждаше да се осъществява от 
Националния кризисен щаб, като допълнително бяха формирани два оперативни щаба 
към него:

– за изпълнение на мерките по физическа защита и опазване на обществения ред в 
зоните за сигурност под ръководството на висш ръководен служител на МвР;

– за изпълнение на задачите по осигуряване безопасността на въздушното пространс-
тво над столицата под ръководството на ГЩ–Ба.

На заседание на Съвета по сигурност, ръководено от министър-председателя, са об-
съдени предприетите мерки, като се прима решение в деня преди срещата да бъде въве-
дено кризисно положение на територията на областта на столицата. Целта е да бъде въз-
можно предприемането на допълнителни мерки с цел пресичане на опити за извършване 
на терористични действия и провокации по време на срещата.   

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ВС:
а. информационно осигуряване на действията по разкриване намеренията на евенту-

ални извършители на терористични  и провокационни действия.
B. Осигуряване на охрана на въздушното пространство на страната.
C. Осигуряване сигурността на въздушното пространство над столицата.
D. Оказване на първа и квалифицирана медицинска помощ на участници в срещата 

на високо равнище.




