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ВЪВЕДЕНИЕ ЦЕЛ 

МЕТОДИ 

      Целта на нашето изследване е да 
анализира някои съвременни тенденции в 
осигуряване сигурността на спортни 
събития. 
    

 Целта реализираме чрез анализ на 
литературата по темата и анализ на данни, 
свързани със съвременните средства, методи 
и технологии, използвани при осигуряване на 
охраната на спортни събития. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
     В заключение – само високо подготвен екип от професионалисти може да доведе до положителен изход от кризата и то след продължителен и 
задълбочен анализ и планиране, внимателно проучване на тактиките на престъпните групи, опита от преговорите за освобождаване на отвлечени и 
на начините за противодействие на отвличанията, и – не на последно място – снабден с адекватно материално-техническо оборудване и с надеждна 
логистична поддръжка.  
     Предвид бързото развитие на съвременните технологии си позволяваме тук да направим и едно предположение, че част от бъдещите ефективни 
мерки за осигуряване на сигурността на спортните събития могат да бъдат интегрирани мрежи за електронно идентифициране на посетителите на 
спортните събития. Това може да бъде реализирано чрез поименно закупуване на електронни билети за мероприятията, електронно регистриране 
при входа чрез електронни устройства (смартфони) и изискване за предоставяне на телеметрични данни. Това би улеснило значително работата на 
службите за сигурност в проследяване на подозрителни лица и идентифициране на нарушителите на реда.  Създаване на мобилни приложения към 
събитията могат да бъдат полезни за информиране на посетителите в случай на заплаха чрез система за известяване за опасности по трибуните, 
както и за отразяване на най-близките изходи и начини за евакуация. 

     Антитерористичните операции по същност и съдържание са сходни с операциите за зaдържане на въоръжени извършители на 
престъпления, но се провеждат в по-сложни по своя характер условия: по-висока подготовка и готовност за оказване на въоръжена съпротива 
от страна на терористите; често наличие на заложници и отвлечени лица и други. 
 
     Операциите, провеждани при внезапно възникнал терористичен акт, се отличават със съкратени срокове за планиране, известно 
първоначално предимство за терористите и широко ангажиране на специализираните звена и структури. 
 
      Целта на операцията е обезвреждане, задържане или ликвидиране на терористите, освобождаване на заложници или отвлечени лица (ако 
има) при най-висока степен на безопасност за участниците в операцията и намиращите се в района, и опазване на материални ценности (при 
възмовност). 
 

      На фона на световните обществено-
политически проблеми, лавинообразните 
етнически и религиозни конфликти и 
съпровождащият ги бежански поток, 
развитието на "наркотероризма" и постоянната 
метаморфоза на организираната престъпност, 
се явяват основна угроза за сигурността във 
всичките й измерения. Доколкото спортните 
мероприятия са важно социално-значимо 
явление, то интересът към тях като 
потенциален обект на заплаха от различен 
характер е голям, защото отзвукът при 
евентуален успех на замисленото е много силен 
предвид големият брой преки и косвени 
жертви. Поради това готовността за 
отразяването на евентуална провокация или 
кризисна ситуация е първостепенна задача за 
всички участници в системата за сигурност на 
мероприятието. 

         В случаите на  възникване на 

терористична заплаха отговорността по 

неутрализирането й е във възможностите и 

правомощията на специализираните 

структури на МВР и МО.  

Класическото развитие на внезапно възникнал 
терористичен инцидент има два варианта: атака с 
взривно устройство и/или БОВ (бойно отровно 
вещество) и внезапно атакуване и овладяване на 
набелязан обект и взимане на заложници. 

   Част от актуалните мерки за безопасност на спортни мероприятия са 

свързани с видео наблюдение от въздуха с използването на дронове. Тези 

модерни средства обаче могат да бъдат както помощници при 

гарантиране на сигурността на събитието, така и заплаха номер едно, 

доколкото с тяхна помощ лесно могат да бъдат извършени правокации, 

кибер-атаки и атентати.  
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