Обучение на секретаря на МКБППМН община Първомай
Секретаря на МКБППМН - Първомай взе участие в „Зимен форум за подкрепящи специалисти”,
организиран от „Център за професионално обучение и ориентиране” ЕООД гр. София.
Автор на програмата във форума, водещ и лектор е г-н Константин Томанов – Секретар на
Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните към Министерски съвет, автор на публикации по проблемите на децата и
университетски преподавател. Разработката на програмата е съобразена с най – актуалните проблеми
на нашето съвремие. Основен фокус е поставен върху сфери, значими за широк кръг професии:
превенция на тероризма, психологически профил на терориста, психологически профил на
заложника, начини, методи и средства за вербуване в терористични групи, техники на разпознаване,
практически съвети и техники за оцеляване в случай на терористичен акт, включително опазване на
децата в училище. Програмата във форума е авторска на лектора, разработена съгласно Стратегия за
противодействие на радикализацията и тероризма /2015 – 2020 година/ и в изпълнение на Решение
№ 669/2017г. на МС за приемане на Национален план за противодействие на тероризма и в
съответствие със Закона за Противодействие на тероризма.

Стратегическа цел на форума - да повиши капацитета на всички нива на подкрепящите
специалисти за извършване на защита при терористични актове;
Крайната цел на форума - да разшири познанията на подкрепящите специалисти и да формира
професионални компетенции, умения и опит за оказване на ефективна защита и реакция при кризи и
извънредни ситуации при терористични актове;
Цели, заложени във форума:
1. Изясняване на необходимостта от предварителна подготовка на подкрепящите специалисти за
превенция на тероризма;
2. Теоретично запознаване на обучаваните с проблематиката, отнасяща се до терористичните
атаки;
3. Разпознаване на начините, техниките, белезите и методите за вербуване в терористични
групи;
4. Усвояване на рационален подход за разумна реакция в случай на терористичен акт;
5. Да се запознаят с дейността на органите и структурите, отговарящи за противодействието на
тероризма на територията на Р България;
Секретаря на комисията премина успешно специализираното обучение, за което получи
сертификат.

