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РЕСУРС 3 
 

А АКО ...? 
 
Представете си, че вашият град е заплашен от терористично нападение. Предупредени сте за 
това от известна терористична групировка, но не сте известени кога и как може да се извърши 
това нападение. Правителството решава да състави план, който да спомогне за 
предотвратяването на подобен акт, който да бъде приложен веднага и без определен краен 
срок. Целите на тези временни мерки и действия са, наред с другото: 
 
 

 да се укрепи сигурността на границите; 

 да се намали уязвимостта на транспортната мрежа; 

 да се увеличи сигурността на местата, в които се събират тълпи от хора; 

 да се създаде и непрекъснато да се осъвременява база данни с лица, които са осъдени 
по обвинения в тероризъм или които са членове на „терористична бойна група“; 

 да се използват всички необходими средства за разследване на лица, считани за 
подозрителни; 

 да се създаде и непрекъснато да се осъвременява база данни за това накъде 
предпочитат да пътуват всички граждани;  

 да се наложат спрямо обществеността ограничения на транспорта и събранията, когато 
това се счита за необходимо; 

 да се забранят демонстрациите, когато това се счита за уместно и необходимо; 

 да се работи в тясно сътрудничество със социалните медии, за да се гарантира, че те не 
се използват по неправилен начин от „терористични бойни групи“; 

 да се създаде и непрекъснато да се осъвременява база данни с за религиозните 
убеждения на всички граждани; 

 да се работи в тясно сътрудничество с медийния сектор, за да се гарантира, че не се 
публикуват новини, които могат да осведомят терористите за дейностите на 
правителството; 

 да се подобри обменът на информация в сферата на сигурността с държавите 
партньори; 

 да се намалят ограниченията за използване на насилие от полицията; 

 да се укрепи сътрудничеството между армията и полицията; 

 да се укрепят гражданските проверки и контроли; 

 да се инсталират голям брой камери за видеонаблюдение в целия град; 

 да се забрани движението на цивилни граждани след осем часа вечерта;  

 да се наложат ограничения и контрол върху движението на капитал (капиталов 
контрол); 

 да се ограничи достъпът до обществени сгради.  
 


