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УТВЪРЖДАВАМ:                                                     СЪГЛАСУВАЛ: 
         

КМЕТ НА ОБЩИНА                               ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  

СЪРНИЦА                                                                НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                               И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА                                           ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА                                          

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА                                       НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА                                        

ОТ БЕДСТВИЯ                            ОТ БЕДСТВИЯ 

                                                                                    

……………………………                                               СТЕФАН МИРЕВ 

                           

Заповед №...................                    Рег.№................................. 

     .........................                         

........................................... 

                                                                П Л А Н 
 

ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА 
 

 
 
 

 
 

 
 

РАЗДЕЛ І.  
ВЪВЕДЕНИЕ 

 Общинският план за защита при бедствия е разработен на основание чл.9, ал.1, ал.2, 

ал.3, ал.6, ал.8 и ал.9 от Закона за защита при бедствия.  
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1. Цел на плана: 

1.1 Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от бедствия чрез 

партньорство и по-добра координация. 

       1.2   Намаляване на рисковете от природни и причинени от човека опасности по 

разходо-ефективен начин. 

       1.3   Свеждане до минимум неблагоприятното въздействие на опасностите върху 

човешкия живот, социалната и икономическата структура на общности, инфраструктура, 

собственост и природната среда. 

       1.4   Създаване на способности за реагиране и възстановяване от природни и 

технологични бедствия. 

2. Задачи на плана: 

2.1 Определяне на опасностите и рисковете от бедствия; 

     2.2 Определяне на мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия; 

     2.3 Определяне на мерките за защита на населението; 

     2.4 Разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на 

предвидените мерки; 

    2.5 Определяне на средствата и ресурсите за изпълнение на дейностите по защита; 

    2.6 Начина на взаимодействие между съставните части на Единната спасителна система; 

   2.7 Реда за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, 

на съставните части на Единната спасителна система и населението при опасност или 

възникване на бедствия; 

    2.8 Определяне на мерките за възстановяване; 

3. Географско описание на Община Сърница: 

    Община Сърница  се намира в южната част на Република България и е включена в 
административно-териториалните граници на Пазарджишка област.  
 Съгласно разпоредбите на ЗРР на територията на Република България се обособяват 

шест райони за планиране, като община Сърница попада в Южен централен район за 
планиране с територия 27 516,2 кв.км. и население 1 944 382 души, което представлява 24,9% 
от населението на страната и обхваща областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, 
Кърджали, Смолян. Област Пазарджик обхваща 12 общини, като една от тях е община Сърница. 
Тя заема 198,004 кв.км.площ и съставлява 4,5% от територията на Пазарджишка област. По - 
малко от половината от територията на общината е заета от Държавен горски фонд – около 
83 229,8 дка, над 13 727,4 дка са общо селскостопански фонд. 

 В географско отношение община Сърница се намира в Западните Родопи.Отстои западно 
от гр. Пазарджик на 90 км., на 128 км. от гр. Пловдив и източно на 180 км. от гр. София. 
Граничи на изток с община Велинград и община Батак, на юг с община Доспат,  обл.Смолян. На 
запад граничи с община Сатовча, обл. Благоевград и община Гърмен, област Благоевград. 
 Общината включва общо 3 населени места – гр. Сърница и селата: Побит Камък и 
Медени Поляни. 

Предназначение на плана 

Планът за Защита при бедствия на община Сърница е предназначен за: 

4.1 Членовете на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия, имащи отношение 

към намаляването на риска от бедствия и местните структури и части на ЕСС, които имат 

отговорности и задължения по изпълнението на Плана за защита при бедствия: 
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4.1.1 Части на Единната спасителна система: РСПБЗН Велинград, РУ МВР Велинград, ВКТВ 

гр. Велинград, ДГС Селище 

4.2 Общностите на територията на областта, чиято подготовка е важен елемент в процесите 

за справяне с възникнали бедствия. Планът за защита при бедствия е предназначен за 

информиране и запознаване с опасностите и рисковете, които застрашават общностите. 

4. Структура: Планът за защита при бедствия на община Сърница съдържа раздели:  

 Въведение 

 Профил на риска 

 Превенция 

 Готовност 

 Реагиране 

 Възстановяване и подпомагане 

 Мониторинг и оценка 

 Приложения 

5. Връзка с други планиращи документи, касаещи защитата при бедствия: 

Планирането на защитата при бедствия се извършва на общинско, областно и национално 

ниво, съгласно чл. 9 ал. 1 от Закона за защита при бедствия. 

Настоящият План за защита при бедствия е във връзка със: 

 Национален План за защита при бедствия; 

 Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия; 

 Национална програма за намаляване на риска от бедствия; 

 Секторни и регионални програми, свързани с намаляването на риска от бедствия; 

 Областни програми за намаляване на риска от бедствия; 

 Общински програми за намаляване на риска от бедствия; 

 Областен план за защита при бедствия рег.№2400-5/06.01.2012 г. 

6. Процес на разработване и съгласуване на Плана за защита при бедствия: 

Общинския план за защита при бедствия се разработва от съвета по чл. 65 б, т.2 от ЗЗБ и се 

утвърждава със заповед на кмета на общината, след съгласуване с председателя на съвета по 

чл. 64 б, т.5 от ЗЗБ.  

Планът за защита при бедствия се преразглежда и актуализира най-малко веднъж на 5 

години, след всяко въвеждане на съответния план, както и при промяна на нормативната 

уредба, свързана с изпълнението му. 

Планът за защита при бедствия може да се преразглежда по всяко време от съответния 

Съвет за намаляване на риска от бедствия, като при необходимост може да бъде изменен, 

допълнен, отменен или заменен по нормативно установения ред. 

 
 

РАЗДЕЛ ІІ.  
 

ПРОФИЛ НА РИСКА 
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1. Обобщено описание на природната, социалната среда, икономическа среда и 

инфраструктурата на територията на областта: 

      1.1 Социален фактор: 

1.1.1 Население: Данни от последното официално преброяване на Националния 

статистически институт към 01.02. 2011 г. и данни от НСИ към 31.12.2017 г. 

- Данни за броя на населението за областта по общини и населени места според 

наличната информация: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Към 31.12.2017 г. в общинският център живеят 4 734 човека, а в селата 1371 човека. 

Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в увеличаване 

на дела на населението на 65 и повече навършени години.  

Процесът на остаряване в община Сърница се проявява както в селата, така и в градът, 

като в селата средната възраст на населението е с 1.1 години по-висока в сравнение с тази в 

градовете. В селата средната възраст на населението е 44.1 години, а в градовете - 43.0 

години. 

1.1.2 Уязвими групи:  

Уязвими групи: Според информацията в Стратегията за развитие на социалните услуги в 

община Сърница 2016-2020 г. целевите групи включват лица и семейства, които ползват или 

биха се възползвали от социалните услуги в общностите и специализираните институции на 

територията на Община Сърница. Уязвимостта на целевите групи е техен характеристически 

белег, който свързваме с податливостта им към действието на източниците на риск и неговите 

последствия. В Стратегията са очертани някои общи източници на риск за лицата в 

неравностойно положение: 

 Неравенство, бедност и социално изключване; 

 Икономическа емиграция; 

 Безработица; 

 Липса на професионална квалификация и образование; 

 Застаряващо население. 

Характеристики на рисковите (уязвимите) групи в Община Сърница: 

Структурата и състава на семействата: 

Община, Населено 

място 

Население 

към 

01.02.2011 

г. (брой) 

Население към 

31.12.2017г. 

(брой) 

ОБЩИНА 

СЪРНИЦА 

4950 4 734 

ГР.СЪРНИЦА 3579 3 413 

С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ 728  

С.ПОБИТ КАМЪК 643  

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

o Деца на родители в чужбина (децата се отглеждат от възрастни хора); 

o Безработни; 

o Подпомагани по реда на ЗСП и Правилника за прилагането му. 

Увреждане на член от семейството: 

o Дете/лице с увреждане или с тежък здравословен проблем; 

o Дете/лице с увреждане, оставащо без доходи в периодите между 

 изтичане и сключване на договор по Програмата „Личен асистент” или при преосвидетелстване 

от ТЕЛК; 

o Дете/лице с увреждане, безработен член на семейството, непълно  

семейство с родител в пенсионна възраст. 

Целева група Деца 

Подгрупа Деца с увреждания 

 По данни на Дирекциите „Социално подпомагане” към 31.12.2018 г. децата с увреждания 

в Община Сърница са 22. 

 

Подгрупа Самотни стари хора 

Възрастовата структура на населението в Община Сърница показва тенденция към 

увеличаване на живеещите в селата на възраст над 65 години. Преобладаващата част от селата 

извън общинския център са обитавани основно от  възрастни хора. Голяма част от тях са с 

ниски пенсии са обект на социални подпомагане с целева помощ за отопление. 

 

 1.1.3 Етническо разнообразие 

В етническо отношение населението на общината е сравнително еднородно, с 

преобладаващо българско население  

По отношение на религиозната структура, населението е с Мюсюлманско 

вероизповедание  

По данни от последното официално преброяване на Националния статистически институт 

към 01.02. 2011 г. самоопределението на жителите в общината по отношение на етническата 

принадлежност е следното: 

Област 
Община  
Населено 
място 

Лица, 
отговорили 

на 
доброволни
я въпрос за 
етническа 

принадлеж
ност         

Етническа група Не се 
самоопределям българска турска ромска друга 

ГР.СЪРНИЦА 2317 1765 158 .. 302 .. 

С.МЕДЕНИ 
ПОЛЯНИ 254 93 159 - .. .. 
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С.ПОБИТ 
КАМЪК 552 552 - - - - 

 

  

1.2 Природен фактор 

1.2.1 География: 

Община Сърница е разположена в Велийшко-Виденишкия дял и Дъбраш в един от най-
привлекателните райони на Западните Родопи. Релефът на общината е изцяло планински . 

  
 

1.2.2 Климат 

Общината спада към преходно-континенталната климатична област с чувствително мек климат. 
Разположена е от 1000  м. Надморска висичина. Терена над 1430 м. Се отнася към северно-
родопския среднопланински климатичен район. Средните минимални температури се движат 
между -16* и -25*С. Абсолютната минимална температура е измерена – 27*С, а максималната 
36.9*С. 
 Средната температура за годината е 10,2С, малко по-ниска от средната  за областта, 
която е 11,3С. Общата годишна сума на валежите е 564 мм/кв.км, при  средна за областта 550 

мм/кв.км. и за страната 650 мм/кв.км. Валежите са недостатъчни за развитието на 
земеделските култури, което налага използването на допълнителни източници за напояване. 
 Максималната скорост на вятъра, която може да се очаква в областта, респективно и 
Общината с обезпеченост един път на брой години е както следва: 
 

години 1 5 10 15 20 25 50 100 

Скорост м/с 19 25 26 28 30 31 32 35 

 
Преобладаващите за общината ветреве са западни. Процента на тихото време и 49%. 
Усилването на вятъра над критичните стойности, считани за опасни се наблюдават, както при 
фронталните смущения преминаващи през Горно – тракийската низина от запад на изток. Така 
също и при развитие на купесто – дъждовна облачност. 
 Последната обуславя и локално усилване на вятъра, което обикновенно се 

съпровожда с развитието на гръмотевични бури, падането на проливни валежи от дъжд, а 
понякога и от град. 
 Счита се, че за община Сърница средно-годишният брой на дните с гръмотевични 
бури е 19,5. Вероятността за Пазарджишка област, в която е и община Сърница се прогнозира 
от Районния синоптичен център гр. Пловдив.  
 Рязката промяна на температурите през зимата довежда до обилни снеговалежи, 
придружени със силни ветрове.Образуват се снежни преспи, прекъсващи за продължително 

време транспортните комуникации, обледеняват се далекопроводите, въздушните съобщителни 
линии, контактните траспортни мрежи и др. Всичко това довежда до нарушаване на 
общественият и стопански живот в общината.  
 За особено опасни се считат: 

 Снеговалежи с образуването на снежна покривка над 20 см. За време от 6 часа и при 
натрупване на мокър сняг по проводниците и дърветата; 

 Снежни виелици със скорост на вятъра над 15м/сек.Тук от голямо значение е границата 

на видимостта и големината на снежните преспи; 
 Опасни са валежите с водни количества от 15 до 30 л/кв.м. за време до 6 часа. 

1.2.3 Почви 
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Почвите в Община Сърница са плодородни: алувиално-ливадни, делувиално-ливадни, 

смолници и канелени горски. Високопланинската част е заета предимно от кафяви горски 

почви, които на много места са скелетни.  

По-голяма част от земеделските производители в региона да спазват правилата за добри 

земеделски практики и прилагането на програми за екологично земеделие при съхранението на 

торов отпад, намаляват замърсяванията от такъв тип.  

 1.3 Инфраструктура 

 1.3.1 Жилища 

 Община Сърница е разположена в западно-южната част на Пазарджишка област и 
обхваща площ от 198 хек. от който: 
 -горски площи – 83 230 дка  

 -обработени земи – 10 288 дка 
-в заливни зони попадат -  0 населени места 
 -брой на язовирите – 1 бр. 
 -от тях потенциално опасни -  0 бр. 
 -собственост на НЕК -  1 бр. 
 -Общинска собственост – 0 бр. 

На територията са разположени части на горски масиви на ”Родопите”.Територията се 
пресича от реките: 
 „Доспат” и нейните притоци . 
         Общия брой на постоянно живеещото население на общината е 4 734 жители 
 

По населени места:                                 жилища: 
Град Сърница 
с.Побит Камък 
с.Медени Поляни 

Като допълнително население се явяват м.Крушата, м.Горелска махала, м. Шаренци.                                                                                                                                                                                                                                            
1.3.2 Обществени сгради и търговски обекти: 

1.3.2.1 Обществени сгради: 

Народните Читалища на територията на общината: 

№ 

по 

ред 

Име на читалище Град/село 

107 "Просвета-1947 г." ГРАД СЪРНИЦА 

 

Училища на територията на община Сърница и общ брой ученици за учебната 

2017/2018 г: 

     

        Община   общо 

   Населени 
места УЧИЛИЩЕ ученици 

      

ОБЩ. СЪРНИЦА 3 523 

ГР.СЪРНИЦА СУ,,Св. Кирил и Методий 408 

С.МЕДЕНИ 
ПОЛЯНИ ОУ,,Г. С. Раковски" 52 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
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https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=257&reg_num=287


 

 

 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

С.ПОБИТ 
КАМЪК ОУ,,Никола Вапцаров" 63 

 

 

 

 

 

 

Детски градини на територията на Община Сърница и общ брой деца към 2018 г: 

 

Административни сгради: На територията на общината е създадена съответната 

териториална общински администрация, филиал на ДБТ Велинград, филиал на АСП и също така 

филиал на Областна служба Земеделие  

Банки: Секторът на финансово-кредитните услуги е добре представен. Две от 

лицензираните от БНБ търговски банки имат клонове и офиси в общинският център гр. 

Сърница. 

Храмове: На територията на общината има изградени 6 броя Ислямски храма. 

 

1.3.2 Търговски обекти – да се изброят по- големите магазини от различните 

вериги  

 На територията на Община Сърница се намират няколко големи търговски обекти, 

няколко от които са: 

- Супермаркет Атлантик 

- Супурмаркет Аликанте 

- Сладкарница Сладък Рай 

 

 1.3.3 Транспортна инфраструктура 

 1.3.3.1 Пътна инфраструктура 

През територията на Общината преминава един третокласен път 843. 
 По своето географско местоположение община Сърница и нейният център заемат 

не значително място в транспортно-комуникационната система на страната. Това е недостатък  
пред голяма част от другите общини в България по отношение на транспортните връзки.  

 

 СПИСЪК НА МЕСТНИТЕ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

СЪРНИЦА 

№ 

по 

ред 

№ на 

път 

Наименование Обслужвани 

общини 

ОБЩИНА БАТАК 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 

1 PAZ1065 /ІІІ-843, Велинград – Сърница/ДГС Селище - Побит камък Сърница 

        Община  ОБЩО  

   Населени места ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕЦА 

ОБЩ. СЪРНИЦА 1 110 

ГР.СЪРНИЦА ДГ "Мир" 110 
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- м. Овчарниците – Медени поляни 

  

  

 

 1.3.4 Инфраструктура за доставките на основни стоки/услуги (доставки на 

енергия, питейна вода, здравни услуги и други). 

 1.3.4.1 Електроенергийна инфраструктура 

На територията на общината електроенергийната система е на добро равнище.  

Доставките на електроенергия до крайните потребители на територията на областта се 

осъществява от EVN България Електроснабдяване, което е дружество с едноличен собственик 

австрийската енергийна компания EVN AG. Дружеството притежава лиценз за краен снабдител 

на електрическа енергия в Югоизточна България на територия от близо 42 000 кв. км. То 

снабдява с електроенергия над 1,5 милиона клиенти в областите Бургас, Кърджали, 

Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол. 

 
 

 

1.3.4.2. В и К инфраструктура 

Община Сърница изцяло се обслужва от ВКТВ” ЕООД-Велинград, общината е 

водозахранена на 100%, изградена е и канализация, но селата водопроводната мрежа е 

остаряла и се нуждае от подмяна и реконструкция. Значителни, поради тази причина, са и 

загубите при аварии. 

 1.3.4.3 Здравна инфраструктура 

Специализирана извънболнична медицинска помощ 

              На територията на общината няма иградени болнични заведения. Най близкото се 

намира в община Велинград.  

 

 1.3.4.5 Телекомуникации:  

В община Сърница има изградени телефонни мрежи, телевизионни мрежи, 

радиоразпръскване, компютърни мрежи. 

 На територията на общината оперират всички национални доставчици на услугата. 

Покритието е сравнително добро. 

 1.3.4.6 Хидротехнически съоръжения 

 Главните хидрографски фактори в общината са р. Доспат, По важни притоци на реката в 
близост до Сърница са Широк дол, Бегов дол, Барбунски дол, Дерменка, Усоина река, 
Тахталийски дол, Гюмюж дер, Караасан дере, Боров дол, Камен дол, Кървав дол, Аиски дол, и 
др.  
 Дължината на реката е 110 км, от които на българска територия — 96,2 км, която и ̀
отрежда 29-то място сред реките на България . През територията на общината преминават 

главните напоителни  и отводнителни канали/държавна собственост/ и общинската канална 
мрежа. Състоянието като цяло на напоителната система не е добро. 

1.3.5 Промишлена и селскостопанска инфраструктура 

1.3.5.1 Промишлена инфраструктура- 
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 Община Сърница е с добре развита промишленост в сферата на дървообработване и 
дърводобив. 
На територията на общинският център работят около 70% от предприятията които преработват 
дървен материал: „Хавале”-ООД, ”Мерджан” ООД, „Сар Груп” ООД, Горско стопанство – ДГС 
Селище, малки предприятия за конфекция. 
На територията на община Сърница има разположен един био тец. 

 1.3.5.2 Селскостопанска инфраструктура - Селското стопанство има много 

важно място в икономиката на общината. Релефът и климатът предопределят преди всичко 

развитие на земеделието и високопланинското животновъдство. В общината силно развити са 

растениевъдството (картофопроизводство, овощарство,) и животновъдството (говедовъдство, 

овцевъдство, птицевъдство, а в последно време и козeвъдство и зайцевъдство).  

  

Животновъдство:  

Данни за броя на животните в община Сърница по информация на ОДБХ Пазарджик. 

 
  ГОВЕДА  БИВОЛИ ДПЖ - 

ОВЦЕ 

ДПЖ - 
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 0 0 12 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 1.4 Икономика 

 1.4.1 Регионална икономика:  

Община Сърница се намира в Област Пазарджик и попада в Южен централен район за 

планиране, заедно с областите: Пловдив, Кърджали, Смолян и Хасково. 
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 1.4.2 Растеж- Според данни на Института за пазарна икономика ,за 

регионалните профили и показатели на развитие 2017 г:  

На дъното по икономическо развитие в страната се нареждат областите Пазарджик, Видин, 

Сливен, Силистра и Кърджали, като общото между тях е, че всички те страдат от липса на 

частни инвестиции. Това, от своя страна, автоматично означава висока безработица и 

ограничена заетост, ниски доходи и високи нива на бедност, което се наблюдава и на 

територията на община Сърница. 

  

  

  

 

 1.4.3 Туризъм и природни ресурси 

На територията на община Сърница е добре развит планинския туризъм. През 

последните години са построени: къщи за гости, вили, хотели и почивни станции, с което 

условията и леговата база непрекъснато се увеличава. 

2. Описание на опасностите/рисковете, характеристика на тяхната вероятност 
и последствия. 

2.1 Опасност от земетресение - Земетресенията са в резултат от рязкото 

освобождаване на натрупаната в земните недра енергия. Силата на земетресенията се оценява 

чрез два различни по своята физическа същност показатели: сеизмична интензивност и 

магнитуд.  

Сеизмичната интензивност е свързана с ефектите от земетресението върху земната 

повърхност. Сеизмичната интензивност се определя на базата на скали, които описват 

макроефектите от земетресенията: как хората са усетили земетресението; какви са 

предизвиканите повреди и/или разрушения в сградите; какви са ефектите върху терена. 

 

Европейската макросеизмична скала (EMS-98)за оценка на интензивността 

Ст

еп

ен 

Описание 
Ефект върху 

населението 
Ефект върху инфраструктурата 

1 
Микроземетрес

ения 
Не се усещат — 

2 Много слаби Усещат се случайно Горните етажи на сградите се клатят 

3 Слаби 
Усеща се леко люлеене 

или треперене 

Вибрации на прозорците и вратите; 

висящите предмети се клатят едва 

забележимо 

4 Умерени 

Трудно се усещат извън 

сгради, в сгради се 

усещат от много хора 

Прозорците, вратите и домакинската посуда 

трака; висящите предмети се клатят 
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5 Силни 
Усещат се извън сгради; 

спящите се събуждат 

Сградите вибрират силно; висящите 

предмети се клатят силно; някои предмети 

падат 

6 
Слаборазрушит

елни 

Хората напускат 

сградите 

Падат леки предмети; слаби повреди по 

сградите 

7 Разрушителни 
Хората панически 

напускат сградите 

Местят се мебелите; падат тежки предмети; 

пукнатини по стените на сградите; леки 

повреди по комините 

8 
Силноразрушит

елни 
— 

прекатурват се мебели; падат комини; 

големи пукнатини по стените на сградите; 

по-нестабилните сгради са частично 

разрушени 

9 Деструктивни — 

Подпорите и колоните се усукват; повечето 

сгради са частично разрушени, а някои от 

по-нестабилните са напълно разрушени 

10 Унищожителни — Разрушени сгради 

11 Опустошителни — Голяма част от сградите са разрушени 

12 
Напълно 

опустошителни 
— 

Всички сгради намиращи се под или над 

земната повърхност са разрушени или 

непоправимо повредени 

 

Магнитудът дава оценка за енергията на земетресението, а не за въздействието му върху 

почвата, сградите и съоръженията. Магнитудът се измерва по десетобалната скала на Рихтер, 

като земетресения с магнитуд 9-9.9 са изключително силни и е възможна промяна на релефа в 

района на епицентъра, а земетресения над 10 степен са катастрофални за цели континенти или 

за Земята. 

Земетресенията са опасни не само с прякото си действие върху сградите и 

съоръженията, но и с вторични поражения: прекъсване на инфраструктурни системи- 

водопроводи, канализации, газоснабдяване, електрозахранване, жп линии, телефонни и други 

комуникации. При много силни земетресения водата във водопроводите може да е силно 

замърсена и негодна за употреба. Възможни са големи пожари, токсични замърсявания, 

наводнения в следствие на повредени изкуствени водни съоръжения. Възможно е и 

активизиране на свлачищни процеси и втечняване на почвите. 

България попада в активната сеизмична област на Средиземно море. Значително 

влияние оказва и сеизмичната област на Карпатите. На нашата територия най-опасни са 
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следните сеизмични зони: Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и 

Шабленската.  

  

Пазарджишка област попада в Средногорския сеизмичен район, който включва 

Софийска-Маришка и Тунджанска сеизмични зони. Маришката зона обхваща средното течение 

на р. Марица в районите на Пазарджик, Пловдив и Димитровград. Огнищата на земетресенията 

имат дълбочина 10-100 км и магнитуд 7.1-7.5 по Рихтер. С най-висока интензивност (10) е 

района на Пловдив, Чирпан, Първомай. Има сравнително висока повтаряемост.  

Друг сеизмичен район, който оказва влияние в областта е Рило-Родопския сеизмичен 

район, който включва Струмската, Местенската и Велинградската зони.  

Велинградската зона обхваща горното течение на река Марица. Земетръсното огнище 

има дълбочина около 100 км и магнитуд 7-8 по Рихтер. Има основна линия на разлом 

Велинград- Самоков. Вероятно земетресение с епицентър гр. Велинград би засегнало всички 

общини на територията на областта. 

     2.2 Опасност от наводнение – Наводнението е временно заливане с вода на значителна 

територия в резултат на природни сили или разрушени хидротехнически съоръжения (язовирни 

стени, диги и други). Наводненията са бедствия, които се пораждат преди всичко от силно 

нарастване на речния отток, вследствие на обилни и проливни дъждове, интензивно 

снеготопене, заприщване на речните корита или нарушена проводимост на коритата. В някои 

случай наводнения могат да се получат от несинхронизирано изпускане на води от язовири от 

няколко поречия и събиращи се в главна река, но може да са от дейности на човека 

(изхвърляне на строителни отпадъци в речните корита, незаконно строителство в заливни зони, 

обезлесяване и земеползване в заливни тераси и други), разрушаване на язовирни стени или 

други хидротехнически съоръжения (използване на материала от дигите и нарушаване на 

техните функции).  

Някои от тях се образуват бавно, докато други се появяват само за броени минути. 

Наводненията са едни от най-катастрофалните природни бедствия и засягат милиони, всяка 

година, по целия свят. наводненията причиняват големи щети и разрушения. Водната вълна 

влачи със себе си най-различни предмети- клони, дървета, коли, скали, които и придават 

разрушителна сила. Наводненията могат да разрушат пътища и водопроводи, да разрушат 

мостове и други съоръжения, да унищожат реколтата, да разрушат сгради и селскостопански 

постройки. Често наводненията вземат и човешки жертви. 

     2.2.1 Речни наводнения- Този тип наводнения се появят във всички видове речни 

басейни, от най-малките потоци до най-големите реки.  

Независимо от представената информация, риск от наводнения в различна степен и по 

различни причини съществува за всички населени места, през чиито територии преминават 

потоци, дерета или реки.  

      2.2.2 Наводнения в следствие преливане на голям язовир или повреда на 

язовирна стена- Този тип наводнения са неочаквани и бързи, с висока скорост на водата, а 
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последиците за населените места и инфраструктурата са катастрофални. Времето за реакция е 

минимално. На територията на общината има 1 брой язовир. 

      2.2.3 Наводняване на сгради и територии в следствие на високи подпочвени води 

и преовлажняване на почвата - този тип наводнявания са характерни за равнинните 

територии и се дължат на продължителни и обилни валежи или снеготопене и невъзможността 

на почвата да поема или да оттича повърхностните води. Възможно е да се появят и на места, 

които са по-ниски от коритото на река или дере. Подобни явления оказват влияния върху 

основите на сградите, появяват се слягания и пукнатини, съществува опасност от увреждане на 

електрическите инсталации в сградите, увреждане на котелни помещения, архиви, мазета и 

други. Особено опасни са за постройките от кирпич и е възможно разрушаване на сградите.  

     Възможно е да се получи и загуба на селскостопанска продукция при наводнените 

обработваеми площи. 

      

     2.2.4 Наводнения от липса на капацитет на отводнителните съоръжения в 

урбанизираните територии- Това е наводнение на земя или имот в застроена среда, особено 

в по-гъсто населени райони, причинено от валежи, които надвишават капацитета на 

дренажните системи и дъждовната канализация. Въпреки че понякога се задейства от събития, 

като валеж или снеготопене, градското наводнение е състояние, характеризиращо се с 

неговите повтарящи се и системни въздействия върху общностите и може да се случи 

независимо от това дали засегнатите общности са разположени в рамките на определените 

заливни зони или в близост до воден басейн. 

           На териорията на общината е възможно да се получи подобно наводнение във всички 

населени места с изградена канализационна мрежа. Щетите обикновено са материални, но е 

необходимо допълнително да се извършва дезинфекция на помещенията. 

    2.3 Опасност от ядрена или радиационна авария- Радиоактивността е открита от 

Бекерел през 1896 г. Представлява разпадане на ядрата на някои химични елементи с високо 

атомно тегло. При това се превръщат в нови елементи или изотопи и отделят енергия, която се 

отнася от радиоактивното лъчения. Радиоактивното лъчение е три вида: алфа, бета и гама 

лъчение. 

Алфа лъчите представляват поток от бързо движещи се хелиеви ядра. Скоростта на 

движението им е от 15 000 до 20 000 км/сек. Те имат голяма йонизираща и малка проникваща 

способност. Дебелината на кожата не допуска външно облъчване на други органи с тези 

частици. Средствата за защита на кожата ги задържат на 100% и те не представляват опасност 

при положение, че са взети мерки да не попаднат в организма. При попадането им в човешкия 

организъм алфа радиоактивните частици да много опасни, поради голямата си йонизираща 

способност в биологичната тъкан. Затова не бива да се допуска поглъщането им чрез 

вдишване, вода или храна. 

Бета-лъчите представляват поток от бързолетящи електрони или позитрони. Скоростта на 

движението им е  от 150 000 до 290 000 км/сек. Йонизиращата им способност е по-слаба от 

тази на алфа частиците, но пробегът им е по-голям. Поради това облеклото ги задържа на 40-
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50 %, а в кожата и тъканта навлизат до няколко милиметра. Външното им действие е по-опасно  

от алфа- частиците, но като цяло не представляват сериозна опасност при положение, че са 

взети мерки да не попаднат в организма. 

Гама-лъчите и рентгеновите лъчи са електромагнитни вълни, като радиовълните и 

светлината,  но със значително по-голяма честота. Рентгеновите и гама-лъчите са силно 

проникващи и продължителното облъчване с тях е много опасно за живите организми. 

Защитата се осигурява чрез преградни материали от елементи с по-голям атомен номер и 

голяма плътност. Скоростта им на движение е голяма 300 000 км/сек., имат малка йонизираща 

способност и силно проникваща способност. За защита се използва специално облекло, обувки, 

ръкавици, очила, а за дихателните органи противогаз с филтър за йод. 

Радиоактивните вещества, постъпили в организма на човека създават предпоставки за 

възникване на болестни състояния (лъчева болест, различни видове рак) и нарушават основни 

функции на човешкия организъм.  

Радиоактивността може да бъде естествена и изкуствена. 

Естествената радиоактивност се наблюдава на цялата планета. Към естествените 

източници на йонизиращи лъчения спадат космическите лъчи и радиоактивните вещества в 

природата. 

Изкуствената радиоактивност е открита от Ирен и Жулио Кюри през 1934 год. 

Понастоящем съществуват над 1000 изкуствени радионуклида, които се използват в 

медицината, приборостроенето, космическите апарати и други. 

Опасност от радиоактивно замърсяване може да възникне вследствие на радиационна 

авария в АЕЦ “Козлодуй” или пренос на радиоактивни вещества при аварии на ядрени 

централи в други страни. При радиационна авария хората могат да получат облъчване 

вследствие на радиоактивно замърсяване: външно, при престояване в замърсен район и 

вътрешно- чрез вдишване на радиоактивен прах и приемане на замърсени хранителни 

продукти и вода. 

Има разработена международна скала за оценка на ядрените събития от 0 до 7 степен. До 

3-та степен нивата се отнасят за района на самата централа и няма изхвърляне на 

радиоактивни частици и замърсяване на околната среда. Нивата от 4 до 7 са аварии с различна 

степен  на изхвърляне на радиоактивност в околната среда. Най-високото ниво 7 “глобална 

авария” съответства на голяма ядрена авария с последствия за населението и околната среда, 

които засягат много голяма територия. Времето за изхвърляне на радиоактивни вещества може 

да бъде от няколко минути и да продължи няколко дни.  

"Зона за превантивни защитни мерки" е определена територия около АЕЦ, за която се 

планират спешни мерки за защита и където е необходимо да се проведат неотложни защитни 

мерки веднага след обявяване на обща радиационна авария. Тази зона отговаря на досега 

приетата в Република България санитарно-хигиенна зона с условен радиус 3 км. 

"Зона за неотложни защитни мерки" е определена територия около АЕЦ, за която се 

планира прилагане на неотложни защитни мерки въз основа на резултатите от контрола на 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

околната среда. Тази зона отговаря на досега приетата в Република България зона за аварийно 

планиране с условен радиус 30 км. 

"Зона за дълговременни защитни мерки" е определена територия около АЕЦ, разположена 

на десетки километри от него и включваща в себе си зоната за неотложни защитни мерки. 

Особеното в радиоактивното замърсяване е, че то не се усеща от човека- няма мирис, 

цвят или вкус. Изотопите изхвърлени във въздуха имат период на полуразпад от части от 

секундата до милиони години. 

Вследствие на замърсяването на околната среда с радиоизотопи и попадането им в 

организма на човека се предизвикват различни физични, химични и биологични процеси, които 

от своя страна могат да доведат до увреждания- ракови заболявания и генетични увреждания. 

Основната част от активността в началния период се дължи на йод -131 с период на 

полуразпад 8.06 денонощия. Твърде опасно се явява замърсяването с него на млякото. 

Животните трябва да се хранят с безопасен фураж и да не се пасят. 

От действащите за по-дълго време изотопи по-опасни са цезий-134, цезий-137 и 

стронций-90.  

 Трите най-големи ядрени аварии в света: 

26 април 1986 г., СССР - Четвърти реактор на съветската ядрена централа в 

Чернобил (Украйна) избухва по време на тест за безопасност, предизвиквайки най-голямата 

катастрофа в цивилната ядрена енергетика с над 25 хил. жертви по неофициални 

оценки. Отделеното количество радиация е равностойно на над 200 ядрени бомби с мощността 

на тази, поразила Хирошима. Облъчени са три четвърти от Европа. Катастрофата е класирана 

на най-високата седма степен по Международната скала на ядрените събития. В Чернобил са 

евакуирани 115 000 души (според някои източници отначало са изселени 330 000 души), в 30-

километровия радиус. След 1986 г. в други райони са се преместили общо над 220 хил. души. 

11 март 2011 г. Ядрената криза в АЕЦ “Фукушима 1”, последвала след мощното 

земетресение и цунами в регион Тохоку (източното крайбрежиe на Япония) е втората с най-

високата 7-ма степен на въздействие според Международната скала за ядрените събития, след 

катастрофата в Чернобил, но е много по-сложна, заради едновременното топене във всички 

реактори. В Япония за около 2 месеца са евакуирани няколко десетки хиляди души, дори в не 

толкова замърсен район – доброволна евакуация в радиус от 30 км. 

28 март 1979 г., САЩ - В Три Майл Айлънд, щата Пенсилвания, поредица от човешки 

грешки и материални неизправности попречват на охлаждането на ядрен реактор, чието ядро 

започва да се топи. Отделените радиоактивни отпадъци предизвикват сериозно облъчване в 

инсталацията, без да засегнат населението или околната среда. 140 хил. души са временно 

евакуирани. Катастрофата е класирана в пета степен по МСЯС.    

     2.4  Опасност от пожари- Пожарът е горене, разпространяващо се без контрол във 

времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на топлина, придружено с дим или 

пламъци, или и двете. Пожарът може да заплашва човешки живот и здраве, материални 

ценности или околната среда. 
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     2.4.1 Горски пожари- Характерно за горските пожари е, че те се разпространяват бързо 

на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни места за техника и хора. Нанасят 

огромни щети на горския фонд, флората и фауната, и могат да доведат до екологична 

катастрофа. Често взимат човешки жертви и представляват опасност за населените места в 

близост до горските масиви. Вследствие на вятъра и турболетните въздушни течения при 

пожар, фронтът на пожара често променя посоката си. Сухото време, изсъхналата растителност 

и вятъра са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Горските пожари се 

разделят на низов, върхов и подземен (торфен), с различна скорост на развитие и различни 

начини и способи за гасене. При 99% от горските пожари, причините са в човешка дейност 

(небрежност или умисъл) и 1% се причиняват от природни явления. Ликвидирането на горски 

пожар изисква значителен технически и човешки ресурс. 

В предвид, че 57% от територията на областта е заета от горски площи, рискът за мащабни 

горски пожари със значителни екологични и материални щети е напълно реален. Застрашени 

са всички населени места и обекти в близост до горски масиви, като опасността е най-висока 

при близост с иглолистните и смесените гори. Рискови са масивите в Рило-Родопската част на 

областта и в района на Средна гора.  

     2.4.2 Пожари в земеделски земи, пасища и необработваеми площи- Този тип пожари 
възникват ежегодно на територията на страната. Подобно на горските пожари, 
продължителните засушавания, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които 
способстват за бързото им развитие. Пожари в необработваеми земи са характерни и през 
зимните месеци в периодите със сух студ. 
           Характерно при тях е бързото развитие, особено при наличие на вятър. В такава 
обстановка линейната скорост на разпространение на огъня в житни масиви може да достигне 
до 500-580 метра/ минута.  
            Подобен тип пожари нанасят огромни загуби на житни култури, лозови и овощни 
масиви, унищожават кошери, флората и фауната в района на пожара. Често са причина за 
разпространението на огъня в горски масиви. Представляват опасност за населените места, 
транспортните средства и за хората и животните в зоната на пожара. Възможни са и човешки 
жертви. 

Пожари в земеделски земи, пасища и необработваеми площи на територията на областта 
2.4.3 Пожари в урбанизирана територия- Пожарите в жилищни и обществени сгради се 

характеризират с висока температура и обилно димоотделяне, поради високо горимо 
натоварване и използваните изкуствени материали. Този тип пожари могат да доведат до голям 
брой жертви и силни обществени реакции. В зависимост от степента на застрояване на 
територията и в съчетание с природни фактори (суша или силен вятър) е възможно огъня да 

обхване голям брой сгради и да предизвика значителни материални щети и човешки жертви. 
Възможно е да се наложи мащабна евакуация и много жители да останат продължителен 
период без дом. На територията на областта е възможно да възникнат в курортите и в сгради и 
обекти за масово събиране на хора, както и в териториите, които граничат с горски масиви в 
Родопите и Средна гора. 

Рисков е зимния отоплителен сезон, при който отоплителните уреди и човешката 
небрежност се явяват като основни фактори за възникване на пожари в сградите. Възможно е 

да възникнат и вследствие разпространението на горски пожар или пожар в необработваеми 
земи. 

В световен мащаб ежегодно възникват пожари с голям брой жертви в жилищни и 
обществени сгради. Едни от най големите са:  

 Големия пожар в Лондон през 1666 година- изпепелява 13 500 къщи, 87 църкви и 
голяма част от правителствените сгради и голям брой жертви. 
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 Големия пожар в Чикаго през 1871 г унищожава над 17 000 инфраструктурни 
обекти, а жертвите са над 300 човека. 

2.5 . Опасност от промишлена авария - Авария е опасно произшествие от техногенен 

характер, което може да доведе до големи разрушения при дадения обект или в околната 

среда, както и да застраши живота на хора. Когато аварията е свързана с раняване на хора или 

причиняване на смъртта им, тя се нарича катастрофа. 

В зависимост от технологичните процеси и използваните вещества в производството е 

възможно да се получат опасни разливи с изпарения, възникване на взрив или пожар с 

отделяне на опасни продукти на горене, чрез които в зависимост от посоката на въздушните 

течения да се получи загазоване на определени територии, да се наложат ограничения на 

жители на населени места, включително и да се извърши евакуация. Възможно е да има 

човешки жертви, значителни материални и екологични щети. 

Една от най-тежките промишлени аварии в България е на 01.11.1986 г в завод 2 за 

производство на хлор и винилхлорид на Химическия комбинат в Девня. Цехът е разрушен, 

загиват 20 човека и са ранени 18 човека. 

2.6 .Опасност от обилни снеговалежи и снегонавявания- Снегът е валеж под 

формата на множество ледени кристали (снежинки) и образуваните от него натрупвания по 

земната повърхност. Снегоносните облаци най-често се формират в зони с ниско атмосферно 

налягане, които обикновено съчетават топъл и студен фронт. Физиката на развитието на 

снежните кристали в облаците е резултат от сложно съчетание на параметри, сред които 

влажността и температурата. Снеговалежите варират според  географската ширина,  

надморската височина и други фактори, които оказват влияние на времето по принцип.  

 Снежните бури възникват и се развиват, подхранвани от източници на атмосферна 

влага и студен въздух.  

Обилните снеговалежи предизвикват нарушения в електроснабдяването, 

водоснабдяването, телекомуникациите, транспортните услуги, образованието, болничната 

дейност и други услуги за населението. Натрупването на тежък сняг по покривите на сградите 

може да доведе до разрушаване на конструкциите. В планините могат да се образуват 

лавиноопасни натрупвания, които да предизвикат животозастрашаващи лавини. При топене на 

снега от покривите на сградите често възникват малки лавини, които могат да застрашат 

минувачи и паркирали автомобили. Големи ранни снеговалежи могат да нанесат значителни 

поражения на дървета. Рязкото снеготопене може да е предпоставка за наводнения. 

Снегонавяването е неблагоприятно климатично явление от обилен снеговалеж 

съпроводен със силен вятър.  

Почти всяка година на територията на общината падат значителни количества сняг. През 

2015 година дебелината на снежната покривка е между 50 и 150 см и е обявено „бедствено 

положение” на територията на общинина Сърница. 

Опасност от поледици и обледявания- Поледицата е много тънък слой лед, който се 

образува попътища и тротоари при понижаване на температурата навъздуха и почвата. 

Поледицата се наблюдава само на нивото на земната повърхност. Тази тънка кора лед има 

цвета на материала под нея и е много трудно забележима. Може да създаде хлъзгави и опасни 
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условия, без шофьорите или пешеходците да забележат променящите се метеорологични 

условия. В действителност този лед е толкова тънък, че е напълно прозрачен и по тази причина 

изглежда същия цвят какъвто е предмета, обикновено черен асфалт. Може да се образува на 

повърхността на вода, а също така на мостове. 

Терминът “обледяване” обхваща всички процеси, при които носени от вятъра или падащи 

преохладени облачни или дъждовни водни капки, както и ненапълно замръзнали снежинки 

полепват и замръзват по повърхността на обект изложен на атмосферни въздействия.  

Обледяването е явление, което се наблюдава ежегодно в България. Географското 

положение на страната спрямо пътищата на зимните Средиземноморски циклони е особено 

благоприятно за интензивни обледявания , затрудняващи нормалното функциониране на 

различни технически съоръжения (електропроводи, антени, мачти и др.) и често водещи до 

аварии по тях. Последният такъв случай  е през периода 20-30 ноември 1998, когато серия 

Средиземноморски циклони и студено нахлуване от север предизвикаха повсеместни аварии на 

електропреносната мрежа в цяла северна България. Подобни аварии е имало през 1969, 1971, 

1978, 1987 год. Обледяванията могат да предизвикат падане на дървета върху съоръжения и 

сгради и да блокират основни пътища и нарушаване на основни услуги за населението. 

Най-застрашена  в това отношение територията на община Сърница, където съществуват 

оптимални условия, както за интензивни отлагания, така и за продължителното им задържане, 

но е възможно да се образуват и в равнинната част при температурна инверсия. 

2.7 .Опасност от свлачища и срутища - Свлачището е природно явление, при което 

се нарушава устойчивостта на големи земни маси и се създават предпоставки за 

придвижването им. Основно причините за възникване на свлачища се поделят на две групи – 

пасивни и активни. 

Пасивни причини са геоложкият строеж и наклонът на склона. Свлачища възникват най-

чисто при склонове, където сравнително водопропускливи разновидности (песъчливи глини, 

глинести пясъци, глини) залягат върху водонепропускливи скали. Също така при наклонени 

пластове от седиментни скали. 

Активни причини са колебанията на нивата на подземните води, навлизане на 

повърхностни води, земетресенията, работата на тежки машини, строителството. 

Свлачищата се характеризират с някои основни признаци – нарушен микрорелеф на 

склона, наличие на пукнатини в почвата, наклонени дървета , пукнатини в сградите, наличие 

на заблатявания и извори на различни нива по склона. 

Срутища – внезапно нарушаване на устойчивостта на стръмни склонове от сравнително 

твърди почви или скали, което често се наблюдава по пукнатини. При срутищата повърхнината 

на плъзгане обикновено е по-стръмна от 45 градуса. 

Опасност от срутване на скална и/или земна маса има по всички пътища в планинските 

участъци и склонове в населените места, чиито откоси са стръмни и има пукнатини и изветрели 

скални породи. 

Щетите от тези явления са значителни, материални и финансови, но е възможно да има и 

човешки жертви, както и ограничаване на достъпа до населени места.  
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За трайно стабилизиране на свлачища и срутища е необходим значителен финансов 

ресурс и изготвяне на проекти от специалисти в тази област. 

2.8 .Опасност от силни бури - Бурята е метеорологично явление, свързано със силно 

раздвижване на атмосферата, засягащо земната повърхност. То може да включва 

силен вятър, гръмотевици и светкавици (гръмотевична буря), силни валежи или различни 

материали, носени от вятъра (пясъчна буря, снежна буря и други). 

Строгата метеорологична дефиниция на буря е вятър от 10-та или по-висока степен 

по скалата на Бофорт, което съответства на скорост на вятъра над 88 km/h (24,5 m/s). 

Бурите възникват, когато в система от високо налягане се формира център на ниско 

налягане.  

Ежегодно и през всички сезони на годината, на територията на цялата община възникват 

подобни природни явления, които нарушават електроснабдяването, телекомуникациите, 

водоподаването, транспортните връзки поради паднали дървета, често водят до значителни 

щети на обществени и жилищни сгради. Възможни са и човешки жертви. 

2.9 .Опасност от градушки - Градушката е атмосферно явление, което се наблюдава 

главно през по-топлите месеци на годината. В зависимост от циркулацията на атмосферния 

въздух и рязкото му охлаждане през пролетта или лятото, парата придобива твърдо агрегатно 

състояние във вид на ледени топчета в различни размери. Те могат да бъдат с големина от 

оризово зърно до орех. В крайни случаи може и да са по-големи. Градушката пада във вид на 

твърд валеж. Заради голямата маса на ледените елементи те се движат с голяма скорост и сила 

от огромна височина към земята. 

Градушката се образува през лятото от характерен тип облаци, които в науката са 

познати като градоносни или купесто-дъждовни. Те обикновено се формират много бързо над 

сравнително малка територия. Процесът на валеж на градушката е доста интензивен. 

Обикновено той продължава за кратко време и след това бързо затихва. 

Градушките могат да нанесат сериозни поражения върху автомобили, стъклени покривни 

конструкции, тавански прозорци, и най-вече върху селскостопански посеви и насаждения. В 

редки случаи масивни зърна град причиняват мозъчни сътресения или фатални травми на 

главата. 

Географското положение и разнообразния релеф на страната предопределят България 

като една от най-градобитните страни в Европа. 

2.10 .Опасност от продължителни засушавания - Продължителен безвалежен 

период със съпътстващи го повишена температура, намалена влажност, повишена 

евапотранспирация и изпарения; дефицит на почвената влажност с проявление на сух 

коренообитаем почвен слой и нарушен воден баланс в почвата, с влияние върху развитието на 

растенията и техните добиви и условията за развитие на организмите в почвата; отчетливо 

намаление на водните ресурси – повърхностен и подземен отток, намалено подхранване на 

язовири, водоеми и влажни зони със съпътстващи ги въздействия по отношение на природата, 

екосистемите и хората; пряко отражение на недостига на вода върху водоснабдяване, 

водопотребление, напояване, воден транспорт, електропроизводство и др. 
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Климатични сценарии за България 

Представените климатични сценарии за България са разработени в НИМХ-БАН в рамките 

на проекта CECILIA. Проведени са симулации на регионалния климат за бъдещето, за два 

интервала – “близко бъдеще” (2021-2050 г.) и “далечно бъдеще” (2071-2100 г.), като 

резултатите за тенденциите (т.е. изменението спрямо сегашния референтен климатичен период 

1961 - 1990 г.) за средната годишна температурата на въздуха и средната годишна валежна 

сума. 

Открояват следните особености:  

 По отношение на температурата практически над цялата страна се наблюдават 

положителни тенденции, т.е. очаква се увеличение на средногодишната температура, като това 

увеличение е сравнително еднородно и с около 1.5-2oС за близкото и между 2.5 и 3.5oС за 

далечното бъдеще; 

 Пространственото разпределение на тенденцията на годишната валежна сума е по-

неравномерно спрямо това на температурата. В Източна България се очаква отрицателна 

тенденция, като и в двата периода изменението е средно между 5 и 10 mm (в отделни райони 

до 15-20 mm). Най-видимата разлика между двата периода е, че районите с отрицателна 

тенденция през втория период са с по-голяма площ спрямо първия и обхващат и части на 

Западна България. 

Трябва да се отчита, че получените резултати са продукт на числена симулация и се 

основават на определен физико-математически модел на атмосферата и затова могат да се 

различават от други, използващи различни подходи. В частност, те зависят от конкретен 

емисионен сценарий на парникови газове и аерозоли, който има прогнозен характер. 

Тенденция на средногодишната  

температура за периода 2021 - 2050 г. 

(отклонения в oС от нормата 1961 - 1990 г. ) 

Тенденция на средногодишната 

температура за периода 2071 - 2100 г. 

(отклонения в oС от нормата 1961 - 

1990 г.) 
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Тенденция на средногодишната валежна сума  

за периода 2021 - 2050 г. 

(отклонения в mm от нормата 1961 - 1990 г.) 

Тенденция на средногодишната валежна 

сума  

за периода 2071 - 2100 г. 

(отклонения в mm от нормата 1961 - 1990 

г.) 

 
 
 

 
 
 

2.11 Опасност от голяма транспортна катастрофа 
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2.12.1  Въздушен транспорт в населено място- По данни от сайта на Главна 

дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” на територията на общината няма 

изградени летища и летателни площадки за граждански цели.  

  На територията на общината няма изградени военни летища. 

  Селскостопански летища – по данни на ГД „Гражданска въздухоплавателна 

администрация“ на територията на общината няма регистрирани действащи летателни 

площадки са самолети и хеликоптери. 

  При падане на самолет в населено място или промишлен обект ще има значителни 

материални щети и човешки жертви, но вероятността за подобно събитие е минимална. 

2.12.2  Автомобилен транспорт- извършва превоз на пътници и товари. В товарния 

транспорт се използват високотонажни коли с ремаркета, тежки самосвали, малотонажни 

товарни коли, специализирани автомобили и други съвременни автомобилни средства. 

Превозват се различни типове товари, някои от които са опасни (твърди, течни или 

газообразни) вещества.  

Превоза на пътници се извършва основно от автобуси и леки автомобили. 

При движението на транспортните средства или при товаро-разтоварни дейности могат 

да се получат тежки произшествия, които да доведат до загуба на човешки животи, различни 

видове наранявания на хората, застрашаване живота и здравето на населението в населените 

места, както и до тежки екологични последствия.   

Ежегодно на територията на страната възникват тежки автомобилни катастрофи с тежки 

последствия.  

2.13. Опасност от епидемии - Епидемия е налице, когато нови случаи на определено 

заболяване при хората и през определен период, значително надхвърлят обичайното и 

очакваното, т.е имаме масово разпространение на болестта. Епидемията се отнася до локално 

разпространение, но ако излезе извън границите на страна и континент, се смята за пандемия. 

Най-често причинителя за епидемията е инфекциозен агент, така че става дума за 

инфекциозно заболяване, като чума, холера, дифтерия, скарлатина, грип и други. 

Епидемичният процес се характеризира с непрекъснато предаване на възбудителя 

на инфекцията между хората. За възникването му са необходими 3 фактора – източник на 

инфекциозния процес, механизми за предаване, възприемчиви към заболяването хора. 

В зависимост от характера на заболяването основните пътища на разпространение на 

инфекцията биват: 

 хранителна или водна – дизентерия, тиф; 

 въздушно-капкова – грип; 

 трансмисивна – малария, тиф; 

 контактна – СПИН, бяс. 
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В много от случаите на заболяване роля играят няколко от пътищата за предаване на 

инфекцията. От начина на проникването зависи и ходът на протичането на заболяването. 

В исторически план има епидемии в световен мащаб, които са взели милиони човешки 

жертви. Холерата в Индия и Европа през 19-ти век, Испански грип през 19-ти век с около 50 

млн. жертви, Чумата в Азия и Европа през 14-ти век с над 200 млн. жертви, Вариолата (едра 

шарка) е с около 400 млн жертви през 20-ти век. 

За голяма част от болестите са разработени ваксини, но съществуват болести, за които 

все още няма разработени ваксини, като Еболата например. 

Тенденциите за изменение на климата ще оказват сериозно влияние върху появата и 

разпространението на болести, които не са били познати на географското ни положение.  

Свободното придвижване на хора и стоки по цялата планета също е рисков фактор за 

появата и разпространението на опасни болести. 

Епидемии от щамове на грип възникват ежегодно на територията на страната и област 

Пазарджик не е изключение. 

2.14. Опасност от епизоотии- "Епизоотия" е масово развитие на инфекциозно 

заболяване по животни върху определена територия. Епизоотията като 

масова инфекция представлява сложен процес, който има свой механизъм, превръщащ 

единичната инфекция в масова. Епизоотичният процес е основна закономерност за всяка 

инфекциозна болест и се характеризира със свързани, взаимнообуславящи се, последователни 

заразявания на здравите животни с причинителите на инфекцията. Факторите, които влияят 

върху появата, развитието и ликвидирането на епизоотичния процес, са източниците на 

инфекцията, начините за предаване на инфекциите, начините за разпространение на заразните 

болести и естеството на епизоотичния процес. 

Първичен източник на инфекция са болните животни, техните продукти и трупове. 

Вторичен източник на инфекция са главно почвата, водата и фуражите. 

Най-важните фактори за разпространяване на заразните болести са: свободното 

отглеждане и движение на животните; придвижването и търговията с животни;  придвижването 

и търговията с животински суровини; предприятията за преработка на животински суровини. 

Промяната на климата също оказва съществено влияние за появата, развитието и 

разпространението на болести, които в миналото не са имали условия за развитие у нас. 

Община Сърница не е гранична със съседни страни, което е благоприятен фактор за 

предпазване от заразни болести по животните, но граничи с рискови области и съществува 

реална опасност от развитието на епизоотии. 

В зависимост от процеса, начините и продължителността на овладяване на болестта има 

опасност от ликвидиране на цeли отрасли от животновъдството.  

През 2016 г на територията на община Сърница бяха регистрирани огнища на нодуларен 

дерматит. 

2.15 Опасност от ерозия - ерозия е въздействието на повърхностни процеси (като 

водни течения или вятър), които премахват почва, скали или разтворени вещества от едно 

място на земната кора и го пренасят до друго място. Ерозията може да е в резултат на всяка 
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човешка дейност, която излага почвата на въздействието на дъжда и вятъра, увеличава 

скоростта на оттока от дъждовна вода и разширява засегнатата площ. Земеделски дейности 

като разораване на наклонени терени, отстраняване на вегетативния почвен слой, изоставяне 

на тераси, обезлесяване и други дейности усилват ерозионните процеси. Ерозията на почвата е 

един от основните фактори за деградация на земите и основен процес за опустиняването в 

световен мащаб. Проучванията върху състоянието на поземлените ресурси у нас показват, че 

над 80% от обработваемите площи и 15% от горския фонд са подложени на водна ерозия, а 

37% -на ветрова ерозия. В резултат на ерозията се затлачват и увреждат язовирите и речните 

корита. Общата средногодишна загуба на земни маси от всички видове почви в България е 

около 136 тона на година. 

Риска от ветрова ерозия на територията на общината е незначителен към момента. 

 

Характеристика на последствията по видове опасности: 

Източник на риск Области на вредни последствия 

Опасности  Социални 

последствия 

(С) 

Последствия за 

инфраструктура

-та (И) 

Икономически 

загуби (З) 

Последствия за 

околната среда (О) 

1. Земетресение         

2. Речно наводнение         

3.Наводнения в следствие 

преливане на голям язовир 

или повреда на язовирна 

стена 

        

4. Наводняване на сгради и 

територии в следствие на 

високи подпочвени води и 

преовлажняване на почвата 

      

5. Наводнения от липса на 

капацитет на 

отводнителните съоръжения 

в урбанизираните 

територии 

      

6.Наводнения от повреда на 

хвостохранилища и 

шламохранилища 

        

7. Ядрена или радиационна 

авария 

       

8. Горски пожари       

9. Пожари в земеделски 

земи, пасища и 
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необработваеми площи 

10. Пожари в урбанизирана 

територия 

       

11. Промишлена авария         

12. Обилни снеговалежи и 

снегонавявания 

      

13. Поледици и 

обледявания 

      

14. Свлачища и срутища        

15. Силни бури       

16. Градушки       

17. Продължителни 

засушавания 

       

18. Транспортна 

катастрофа- въздушен 

транспорт в населено място 

      

19. Транспортна катастрофа 

– автомобилен транспорт 

      

20. Транспортна 

катастрофа- железопътен 

транспорт 

       

21. Епидемии       

22. Епизоотии       

23. Ерозия       

     

     

     

 Социални последствия (С) - последствия за хората и прекъсване на нормалната 

социална функция – потенциалният брой на загиналите, на сериозно пострадалите или 

заболелите, както и броят на непосредствено засегнатите хора – евакуирани/преместени и 

временно настанени лица; 

 Последствия за инфраструктурата (И) - поражения на сгради, съоръжения, прекъсване 

на доставките на основни стоки/услуги; 

 Икономически загуби (З) - общите загуби в лева за всички категории, включително 

разходите за лечение, разходите за незабавни или дългосрочни мерки за възстановяване, 

разходите от прекъсване на икономическата дейност, косвени социални разходи и други преки 

и косвени разходи; 

 Последствия за околната среда (О) - въздействие върху географията на района с 

последствия за околната среда, релефа, природните ресурси - разходите за възстановяване на 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

околната среда или щетите върху околната среда. 

3. Качествена оценка на опасностите/рисковете в района на действие на 

плана. 

Качественият анализ на риска включва критериите за качествена оценка на 

последствията и вероятността, както и класифициране на нивата на риска. 

Опасност Вероятност Последствия Ниво на риск 

1. Земетресение Вероятно  катастрофални УМЕРЕНО 

2. Речно наводнение Вероятно  Катастрофални  УМЕРЕНО 

3.Наводнения в следствие преливане 

на голям язовир или повреда на 

язовирна стена 

Възможно  Катастрофални  УМЕРЕНО 

4. Наводняване на сгради и 

територии в следствие на високи 

подпочвени води и преовлажняване 

на почвата 

Вероятно  Незначителни  НИСКО  

5. Наводнения от липса на капацитет 

на отводнителните съоръжения в 

урбанизираните територии 

Много вероятно Малки  УМЕРЕНО 

6.Наводнения от повреда на 

хвостохранилища и шламохранилища 

Възможно  Катастрофални  НИСКО 

7. Ядрена или радиационна авария Възможно Катастрофални  ВИСОКО 

8. Горски пожари Много вероятно Малки  ВИСОКО 

9. Пожари в земеделски земи, 

пасища и необработваеми площи 

Много вероятно Малки  ВИСОКО 

10. Пожари в урбанизирана 

територия 

Вероятно  Катастрофални  ЕКСТРЕМНО 

11. Промишлена авария Вероятно  Катастрофални  ЕКСТРЕМНО 

12. Обилни снеговалежи и 

снегонавявания 

Много вероятно Малки  ЕКСТРЕМНО 

13. Поледици и обледявания Вероятно  Незначителни  ВИСОКО  

14. Свлачища и срутища Възможно Катастрофални  УМЕРЕНО 

15. Силни бури Много вероятно Умерени  ЕКСТРЕМНО 

16. Градушки Много вероятно Умерени  ВИСОКО 

17. Продължителни засушавания  Възможно Умерени  УМЕРЕНО 

18. Транспортна катастрофа- 

въздушен транспорт 

Много рядко Умерени  НИСКО  

19. Транспортна катастрофа – 

автомобилен транспорт 

Възможно Катастрофални  ВИСОКО 

20. Транспортна катастрофа- Възможно Катастрофални  НИСКО 
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железопътен транспорт 

21. Епидемии Малко вероятно Катастрофални  УМЕРЕНО 

22. Епизоотии Вероятно  Умерени  ВИСОКО 

23. Ерозия Малко вероятно Незначителни НИСКО  

 Вероятността от възникване на дадено събитие и размерът на свързаните с него 

последствия са оценени чрез съществуващите средства за управление на риска (БДС EN ISO 

31000:„Управление на риска – принципи и указания”). 

 Нивата на риск са оценени чрез модификация на матрица на риска в БДС ISO 31010: 

„Управление на риска – методи за оценяване на риска“. 

4. Преценяване и приоритизиране на опасностите/рисковете и 
идентифициране на потенциални мерки за въздействие. 

4.1 Преценяване на риска за всяка една от опасностите по критерии: Сериозност, 

Управляемост и Нарастване. 

Критерият „Сериозност” включва: 

- социални последствия – 50 % тежест 

- последствия за инфраструктурата- 25 % тежест 

- икономически загуби- 15 % тежест 

- последствия за околната среда- 10 % тежест 

Критерият „ Управляемост” включва:  

- определяне на трудността на управление на риска от съответната опасност 

- определяне на текущото ниво на управление чрез превенция, готовност, реагиране и 

възстановяване. 

Критерият „ Нарастване” се формира от комбинация: 

- нарастване на вероятността за настъпване на събитието 

- промяна в излагането на общността 

 4.1.1 Земетресение: 

 Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х5+ 0.25х5+ 0.15х4+ 

0.1х3= 4.65х2=9.3 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки     

3 умерени      

4 големи      

5 катастрофалн

и 

      

Оценка 5 5 4 3 

  „Управляемост” - 4 

Управление чрез Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  4 4 4 4 

  „Нарастване” Висока/средно- 4 
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 4.1.2 Речно наводнение: 

 Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х5+ 0.25х3+ 0.15х3+ 

0.1х3= 4.0х2=8 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки     

3 умерени        

4 големи     

5 катастрофалн

и 

     

Оценка 5 3 3 3 

  „Управляемост” - 3.5 

Управление чрез Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  3 3 4 4 

  „Нарастване” Висока/средно- 4 

 4.1.3 Наводнения в следствие преливане на голям язовир или повреда на язовирна 

стена: 

 Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х5+ 0.25х4+ 0.15х4+ 

0.1х3= 4.4х2=8.8 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки     

3 умерени      

4 големи       

5 катастрофалн

и 

     

Оценка 5 4 4 3 

  „Управляемост” - 3.5 

Управление чрез Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  3 3 4 4 

  „Нарастване” Висока/средно- 4 

 4.1.4 Наводнения от липса на капацитет на отводнителните съоръжения в 

урбанизираните територии:  

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х1+ 0.25х2+ 0.15х2+ 0.1х1= 

1.4х2=2.8 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни       

2 малки       

3 умерени     
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4 големи     

5 катастрофалн

и 

    

Оценка 1 2 2 1 

  „Управляемост” – 2.25 

Управление чрез Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  3 3 1 2 

  „Нарастване” ниска/средно- 2 

 4.1.5 Наводнения от повреда на хвостохранилища и шламохранилища: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х5+ 0.25х4+ 0.15х4+ 0.1х5= 

4.6х2=9.2 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни      

2 малки     

3 умерени     

4 големи       

5 катастрофалн

и 

     

Оценка 5 4 4 5 

  „Управляемост” – 3.25 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 3 4 4 

  „Нарастване” средно/ниско- 2 

 4.1.6 Ядрена или радиационна авария: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х5+ 0.25х4+ 0.15х5+ 0.1х4= 

4.65х2=9.3 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки     

3 умерени     

4 големи       

5 катастрофалн

и 

      

Оценка 5 4 5 4 

  „Управляемост” – 3.25 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  3 3 3 4 
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  „Нарастване” ниско/средно- 2 

 4.1.7 Горски пожари: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х2+ 0.25х2+ 0.15х3+ 0.1х4= 

2.35х2=4.7 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки       

3 умерени      

4 големи      

5 катастрофалн

и 

    

Оценка 2 2 3 4 

  „Управляемост” – 2.75 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  3 3 2 3 

  „Нарастване” висока/средно- 4 

 4.1.8 Пожари в земеделски земи, пасища и необработваеми площи: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х2+ 0.25х1+ 0.15х3+ 0.1х3= 

2х2=4 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни      

2 малки      

3 умерени       

4 големи     

5 катастрофалн

и 

    

Оценка 2 1 3 3 

  „Управляемост” – 2.5 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  3 3 2 2 

  „Нарастване” висока/средно- 4 

 4.1.9 Пожари в урбанизирана територия: 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни      

2 малки     

3 умерени      
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Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х5+ 0.25х4+ 0.15х3+ 0.1х1= 

4.05х2=8.1 

  „Управляемост” – 2.5 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 2 3 3 

  „Нарастване” средна/средно- 3 

 4.1.10 Промишлена авария: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х5+ 0.25х3+ 0.15х3+ 0.1х4= 

4.1х2=8.2 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки     

3 умерени       

4 големи      

5 катастрофалн

и 

     

Оценка 5 3 3 4 

  „Управляемост” – 2.75 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 2 4 3 

  „Нарастване” средна/средно- 3 

 4.1.11 Обилни снеговалежи и снегонавявания: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х2+ 0.25х3+ 0.15х2+ 0.1х1= 

2.15х2=4.3 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни      

2 малки       

3 умерени      

4 големи     

5 катастрофалн

и 

    

Оценка 2 3 2 1 

  „Управляемост” – 2.25 

4 големи      

5 катастрофалн

и 

     

Оценка 5 4 3 1 
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Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 2 3 2 

  „Нарастване” средна/средно- 3 

 4.1.12 Свлачища и срутища: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х5+ 0.25х4+ 0.15х3+ 0.1х1= 

4.05х2=8.1 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни      

2 малки     

3 умерени      

4 големи      

5 катастрофалн

и 

     

Оценка 5 4 3 1 

  „Управляемост” – 3.5 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  4 3 3 4 

  „Нарастване” средна/средно- 3 

 4.1.13 Силни бури: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х2+ 0.25х3+ 0.15х3+ 0.1х2= 

2.4х2=4.8 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки       

3 умерени       

4 големи     

5 катастрофалн

и 

    

Оценка 2 3 3 2 

  „Управляемост” – 2.5 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 3 3 2 

  „Нарастване” средна/ниско- 2 

 4.1.14 Градушки: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х2+ 0.25х2+ 0.15х3+ 0.1х2= 

2.15х2=4.3 
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Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки        

3 умерени      

4 големи     

5 катастрофалн

и 

    

Оценка 2 2 3 2 

  „Управляемост” – 2.25 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 2 3 2 

  „Нарастване” средна/ниско- 2 

 4.1.15 Продължителни засушавания: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х2+ 0.25х1+ 0.15х3+ 0.1х3= 

2х2=4 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни      

2 малки      

3 умерени       

4 големи     

5 катастрофалн

и 

    

Оценка 2 1 3 3 

  „Управляемост” – 2 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 2 2 2 

  „Нарастване” ниска/средно- 2 

 4.1.16 Транспортна катастрофа – автомобилен транспорт: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х5+ 0.25х1+ 0.15х2+ 0.1х1= 

3.15х2=6.3 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни       

2 малки      

3 умерени     

4 големи     

5 катастрофалн      
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и 

Оценка 5 1 2 1 

  „Управляемост” – 2 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 2 2 2 

  „Нарастване” средна/средно- 3 

 4.1.17 Транспортна катастрофа- железопътен транспорт: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х5+ 0.25х3+ 0.15х3+ 0.1х1= 

3.8х2=7.6 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни      

2 малки     

3 умерени       

4 големи     

5 катастрофалн

и 

     

Оценка 5 3 3 1 

  „Управляемост” – 2 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 2 2 2 

  „Нарастване” средна/средно- 3 

 4.1.18 Епидемии: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х5+ 0.25х1+ 0.15х3+ 0.1х1= 

3.3х2=6.6 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни       

2 малки     

3 умерени      

4 големи     

5 катастрофалн

и 

     

Оценка 5 1 3 1 

  „Управляемост” – 2.75 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 2 4 3 
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  „Нарастване” ниска/средно- 2 

 4.1.19 Епизоотии: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х2+ 0.25х1+ 0.15х4+ 0.1х4= 

2.25х2=4.5 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни      

2 малки      

3 умерени     

4 големи       

5 катастрофалн

и 

    

Оценка 2 1 4 4 

  „Управляемост” – 2.75 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 2 4 3 

  „Нарастване” ниска/средно- 2 

 

4.2 Приоритизиране на рисковете и идентифициране на потенциални мерки за 

въздействие. 

Данни за приоритизиране на рисковете са представени в Таблица-шаблон за оценка на 

риска.  

Оценените с Екстремно ниво на риск - са класифицираните основни или критични 

рискове, на които трябва да се обърне специално внимание и да се предприемат мерки за тях с 

висок приоритет. Това означава, че трябва да се планират и изпълнят приоритетно мерки за 

намаляване или отстраняване на тези рискове, както и включването им в ПЗБ – разработване 

на планове за реагиране при конкретни специфични опасности, планиране и провеждане на 

учения и тренировки за тези опасности, въвеждане на наблюдение за нивото на риск през 

определен интервал от време. 

Оценените с Високо ниво на риск - са класифицираните значими рискове, с 

достатъчно голям потенциал на вредните последствия, за което трябва да се предприемат 

приоритетно мерки за тях. Това означава, че трябва да се планират и изпълнят мерки за 

намаляване или отстраняване на тези рискове, както и включването им в ПЗБ, планиране и 

провеждане на учения и тренировки, въвеждане на наблюдение за нивото на риск през 

определен интервал от време. 

Оценените с Умерено ниво на риск - са класифицираните по-малко значими рискове. 

Това означава, че тези рискове трябва да бъдат наблюдавани за да се гарантира, че за същите 

са предприети подходящи мерки и са взети предвид при планирането и разработването на ПЗБ. 
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Оценените с Ниско ниво на риск - справянето с тези рискове може да бъде предмет на 

планирането на отделните компетентни органи или на ПЗБ и същите следва да се наблюдават, 

в случай че при последваща оценка на риска може да има промяна и те да попаднат в по-

високо ниво на риск. 

РАЗДЕЛ ІІІ.  

ПРЕВЕНЦИЯ 

Разделът представя процесът, мерките и дейностите за превенция, с цел намаляване на 

риска от бедствия на база рисковете определени в раздел ПРОФИЛА НА РИСКА. 

Целта на раздела е да представи рамката, насоките на Съвета за намаляване на риска от 

бедствия, структурите, ролите, отговорностите и процесите, които могат да бъдат приложени за 

въздействие върху рисковете и постигане на дългосрочно намаляване на риска от бедствия. 

За изпълнение на целите на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 

и във връзка с намаляване на рисковете, определени в Общинския план за защита при 

бедствия се разработва Общинска програма за намаляване на риска от бедствия с разписани 

оперативни цели и дейности за реализиране на оперативните цели. Проектът на Общинската 

програма за намаляване на риска от бедствия се публикува за обществено обсъждане на 

интернет страницата на Общинска администрация Сърница за срок от един месец. В 

едномесечен срок след изтичане на общественото обсъждане, Кмета на общината внася 

Общинска програма за намаляване на риска от бедствия в Общински съвет за приемане.  

За изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се приема 

годишен план. Финансирането на дейностите се осъществява в рамките на одобрения бюджет 

на съответния компетентен орган и от други източници на финансиране. 

Областният управител ежегодно до месец май внася в Съвета за намаляване на риска от 

бедствия към Министерски съвет доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от  

от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година. 

1. Принципи и критерии за намаляване на риска от бедствия в рамките на 

СНРБ чрез превенция: 

      1.1 Публичност на информацията за рисковете от бедствия и за дейностите на 

органите на изпълнителната власт по защитата при бедствия. 

      1.2 Приоритет на превантивните мерки при осигуряване защитата при бедствия. 

1.3 Право на защита на всяко лице. 

1.4 Равнопоставеност. 

1.5 Обществена отговорност на всички управленски равнища при управлението на 

риска. 

1.6 Сътрудничество за подобряване и съгласуване на действията и резултатите при 

управлението на риска между компетентните органи, включително и на международно ниво. 

1.7 Приемственост при разработването на документи за намаляване на риска от 

бедствия- политики, планове, програми и други. 

2. Основни функции и задачи на отделните институции по управление на 

намаляването на риска от бедствия: 
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          2.1. Областен управител: 

 Координира и контролира разработването и изпълнението на Областна програма 

за намаляване на риска от бедствия. 

 Координира и контролира разработването и изпълнението на Областен план за 

защита при бедствия. 

 Организира и отговаря за обучението на областната администрация за начините 

на поведение и действие при въвеждане на Областния план за защита при бедствия. 

 Организира и контролира изпълнението на превантивни мерки за недопускането 

или намаляването на последиците от бедствия. 

 Създава организация за ранно предупреждение за бедствия. 

           2.2.  Областен съвет за намаляване на риска от бедствия:  

  Разработва и координира изпълнението на областната програма за намаляване на 

риска от бедствия. 

 Координира дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на 

риска от бедствия. 

 Разработва, преразглежда и актуализира Областния план за защита при бедствия. 

 Съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия. 

 Съгласува общинските планове за защита при бедствия. 

 Прави преглед и изготвя годишен доклад за състоянието на защитата при 

бедствия на територията на областта. 

           2.3. Кмет на община: 

 Координира и контролира разработването и изпълнението на Общинска програма 

за намаляване на риска от бедствия. 

 Координира и контролира разработването и изпълнението на Общинския план за 

защита при бедствия. 

 Планира в проекта на общински бюджет финансови средства за защитата при 

бедствия. 

 Организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или 

намаляването на последиците от бедствия. 

 Създава организация за ранно предупреждение за бедствия. 

 Организира и отговаря за обучението на общинската администрация и 

населението, за начините на поведение и действия при бедствия и изпълнение на 

необходимите защитни мерки. 

 Предоставя данни за изготвяне на Областна програма за намаляване на риска от 

бедствия и Областния план за защита при бедствия. 

           2.4.  Общински съвет за намаляване на риска от бедствия:  

 Разработва и координира дейностите по изпълнение на общинската програма за 

намаляване на риска от бедствия. 

 Разработва, преразглежда и актуализира Общинския план за защита при 

бедствия. 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

 Прави преглед и изготвя годишен доклад за състоянието на защитата при 

бедствия на територията на общината. 

   2.5. Министерство на вътрешните работи чрез ГДПБЗН-МВР и РДПБЗН Пазарджик: 

 Информиране на обществеността, включително чрез редакционно-издателска 

дейност, относно опасностите и риска от пожари, бедствия и извънредни ситуации; 

 Подпомагане на обучението и практическата подготовка на централните и 

териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението; 

 Подпомагане на обучението по защита при бедствия в системата на 

предучилищното и училищното образование и в системата на висшето образование; 

 Подпомагане на съветите за намаляване на риска от бедствия по чл. 62, ал. 3, чл. 

64а, ал. 1и чл. 65а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия при изпълнение на функциите им; 

 Подпомагане планирането на защитата при бедствия. 

 Оказване методическа и експертна помощ на териториалните органи на 

изпълнителната власт по отношение на защитата при бедствия, включваща: подпомагане на 

щабовете по чл. 62а, ал. 2, чл. 64, ал. 1, т. 10 и чл. 65, ал. 1, т. 7 от Закона за защита при 

бедствия при изпълнение на функциите им; подпомагане разработването на програми и 

проекти за намаляване на риска от бедствия. 

 Съхраняване и публикуване на Картите на опасностите и картите на рисковете от 

бедствия. 

 Изграждане и поддържане на Националната система за ранно предупреждение и 

оповестяване при бедствия. 

 Осигуряване на таблетки за йодна профилактика на населението   

  2.6. Министерство на околната среда и водите чрез Изпълнителна агенция по околна 

среда и води,  РИОСВ Пазарджик и Басейнова дирекция Източнобеломорски район: 

 Изготвяне на Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, Изготвяне 

Екологична оценка /ЕО/, Изготвяне на Комплексни разрешителни. 

 Управление на рисковете от химикали при тяхното производство, употреба, 

съхранение, пускане на пазара, внос и износ в самостоятелен вид, в смеси и в изделия; 

 Прилагане на мерки за намаляването на вероятността и последствията от големи 

аварии при работа с определени опасни вещества. 

 Изготвяне на Планове за управление на речните басейни със съответните 

програми от мерки. 

 Изготвяне на Планове за управление на риска от наводнения със съответните 

оценка на риска, райони със значителен потенциален риск от наводнения, карти на заплахата 

от наводнения и програми от мерки. 

 Анализ  и оценка на риска от наводнения 

 Определяне на обемите на комплексните и значими язовири. 

 Мониторинг на количеството и качеството на повърхностните води, качеството на 

подземните води, качеството на почвите и качеството на въздуха. 
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 Поддържане на регистри за: Отпадъците, Защитените територии и Защитените 

зони, Вековни дървета.  

           2.7. Министерство на Здравеопазването чрез Регионална здравна инспекция Пазарджик: 

 Осъществява държавната здравна политика на територията на областта. 

 Извършва прогнозиране, оценка и анализ на епидемиологичната обстановка, 

разработване и прилагане на програми от мерки, съобразно данните. 

 Планира, организира и контролира дейностите по медицинското осигуряване на 

населението при бедствия. 

 Химични, физични и санитарно- микробиологични изследвания на питейни води, 

води от открити водни площи и басейни, храни, атмосферен въздух, токсични вещества и прах 

във въздуха и други. 

2.8. Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, чрез Областно пътно 

управление Пазарджик, Териториално звено „ГРАО“ Пазарджик, РДНСК Южен централен район 

Регионален отдел НСК Пазарджик, Агенция по геодезия, картография и кадастър: 

 Анализ и оценка на сеизмичния и геоложкия рискове и прилагане на превантивни 

мерки за отстраняване или ограничаване въздействието на рисковите фактори 

 Създава и контролира прилагането на мерки при устройственото планиране на 

територията, инвестиционното проектиране, изграждането и експлоатацията на строежите за 

намаляване на риска от бедствия; 

 Поддържа и актуализира данните в ГИС по отношение на геоложкия и сеизмичния 

риск. 

 Организира поддържането и експлоатацията на републиканската пътна мрежа. 

 Поддържа регионална база данни „Население“. 

 Поддържане на държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд. 

  2.9. Министерство на Образованието и науката чрез Регионално управление на 

образованието Пазарджик: 

 Разработване на програми и планове за обучение при бедствия със съответните 

теоретични и практически форми. 

 Дейности по организиране и провеждане на ученически състезания на регионално 

и национално ниво. 

 Координация и взаимодействие между институциите в системата на образованието 

и териториалните органи на изпълнителната власт.  

        2.10. Министерство на Земеделието, храните и горите чрез Областна дирекция 

„Земеделие“ Пазарджик, Напоителни системи клон Пазарджик, Регионална дирекция па горите 

Пазарджик, Областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик, Регионална дирекция за 

борба с градушките Пазарджик: 

 Изготвя програма за управление на рисковете в отрасъла 

 Изготвя Национална стратегия за развитие на горския сектор и съответните 

планове за управление. 

 Извършва анализ, оценка и картографиране на риска от горски пожари. 
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 Прогнозиране, оценка и анализ на епизоотичната обстановка, разработване и 

прилагане на програми от мерки, съобразно данните.  

 Наблюдение на градоопасни облаци и въздействие с противоградови ракети. 

 Предоставяне на метеорологична радарна информация в реално време на МВР и 

МО. 

 Лабораторни изследвания и анализи на храни, фуражи, препарати за растителна 

защита и други, прилагане на националните стандарти и сътрудничество с браншови 

организации. 

 Прилагане на програми и мерки за осигуряване на проводимостта на речни корита 

в коригирани участъци и поддържане на безопасно състояние на системите и съоръженията за 

напояване. Поддържане и възстановяване на защитни диги на територията на областта. 

 2.11. Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор чрез ГД Надзор на 

язовирните стени и съоръженията към тях, Регионален отдел „Южна Централна България“ 

гр.Пловдив: 

 Превенция на риска при експлоатация на язовирните стени и съоръженията към 

тях. 

        2.12. Областен съвет на  Български Червен Кръст Пазарджик: 

 Участва в обучението на централните и териториалните органи на изпълнителната 

власт, доброволните формирования и населението. 

2.13. Министерство на труда и социалната политика, чрез Агенция за социално 

подпомагане и Регионална Дирекция социално подпомагане Пазарджик: 

 Координира и контролира дейностите по развитие на социалните услуги. 

 Поддържане на регистър на лицата, които предоставят социални услуги и тяхната 

подготовка за бедствия. 

2.14. Доставчици на основни услуги на населението- Електроенергия, Телекомуникации, 

Водоснабдяване: 

 Прилагат превантивни мерки за поддържане на съоръженията в изправност. 

        2.15. Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи 

дейност в обекти, която представлява опасност от възникване на бедствие: 

 Изготвят авариен план 

 Планират мерки за защита на персонала, средства и ресурси за защита на 

персонала и ограничаване и ликвидиране последиците от бедствия. 

 Провеждат обучение на работещите за защита при бедствия. 

 Изграждат и поддържат локални системи за оповестяване за осигуряване ранно 

предупреждение на персонала, компетентните органи и населението. 

3. Отчет на резултатите от извършените дейности по превенция: 

Резултатите от дейностите по превенцията и изпълнението на заложените мерки се отчитат 

както следва: 

3.1. Чрез отчети на регионалните структури на министерствата и ведомства в чиято 

компетентност  са заложените мерки и в чиито бюджет са финансирани.  
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Въпроси, 

касаещи 

дейностите 

по 

превенция 

Връзка с 

Националната 

стратегия за 

намаляване на 

риска от 

бедствия 

Мерки за превенция Методи и способи за 

изпълнение на 

мерките 

Средства и действия 

І. Намаляване на риска от Земетресения 

Дългосрочно 

намаляване 

уязвимостта  

и 

подобряване 

на 

сеизмичната 

устойчивост 

на сгради и 

съоръжения 

Инвестиране в 

намаляване на 

риска от 

бедствия 

1. Изпълнение на 
антисеизмични мероприятия 
при рехабилитацията на 
сгради 

Национална 
Програма за 
енергийна 
ефективност на 
многофамилни сгради 
Инвестиционни 
програми 
Обследвания на 
сгради 

Министерства и 
ведомства 
Общини 
Собственици на 
сградите 
РДНСК 
 

Повишаване 

осведоменост

-та  на 

населението 

Постигане на 
устойчивост на 
обществото 
при бедствия;  

 

1. Провеждане на 
тренировки за действие при 
земетресения в училища и 
на работните места. 

2. Изготвяне и публикуване 
на информационни 
материали 
3. Провеждане на 
обучителни семинари и 
лекции  

Учебни програми 
Планове за защита 
при бедствия на 
пребиваващите в 

обекти по чл.36 от 
ЗЗБ 
Мероприятия на 
общински 
администрации 
 

МОН и РУО 
Пазарджик 
Директори на 
училища и детски 

градини 
Общински 
администрации 
Пенсионерски 
организации 
Ръководители на 
обекти по чл.36 от 
ЗЗБ 

Подобряване 

състоянието 

и 

проводимост-

та на речни 

корита 

Постигане на 
устойчивост на 
обществото 
при бедствия;  

Инвестиране в 

намаляване на 

риска от 

бедствия 

1. Осигуряване на 

проводимост на речните 

корита и деретата в 

регулацията на населените 

места 

2. Осигуряване на 

проводимост на речните 

корита и деретата извън 

регулацията на населените 

места 

1. Програма от мерки 

на ПУРН 

2. Областна програма 

за намаляване на 

риска от бедствия   

3. Общински 

програми за 

намаляване на риска 

от бедствия 

4. Протоколи от 

комисии за оглед на 

речни корита по реда 

на Закона за водите 

Областна 

администрация 

Общински 

администрации 

РДГ за участъци в 

горски фонд 

Подобряване 

на 

техническото 

състояние на 

речни корита 

Инвестиране в 

намаляване на 

риска от 

бедствия; 

Постигане на 

1. Възстановяване и ремонт 

на диги 

2. Отваряне на кюнета и 

почистване от наноси 

3. Осигуряване на 

1. Програма от мерки 

на ПУРН 

2. Секторни планове 

и програми 

МЗХ чрез ОД 

„Земеделие” и 

„Напоителни 

системи” ЕАД чрез 

клон Тополница  
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в коригирани 

участъци 

устойчивост на 

обществото 

при бедствия;  

проводимост чрез 

почистване на растителност 

Осигуряване 

на скатовете 

за задържане 

оттока на 

повърхностн

ите води 

Инвестиране в 

намаляване на 

риска от 

бедствия; 

Залесяване на голи площи 

във водосборите на реките 

1.Програма от мерки 

на ПУРН 

2.Областна програма 

за намаляване на 

риска от бедствия   

3.Общински програми 

за намаляване на 

риска от бедствия 

Собственици на голи 

площи 

Обучение на 

населението 

Постигане на 
устойчивост на 
обществото 
при бедствия;  

Насърчаване на обучението 
в системата на 
предучилищното и 
училищното образование за 
реакция при наводнения 

Проект „Центрове за 

повишаване 

готовността на 

населението за 

реакция при 

наводнения” с краен 

срок на проекта –

месец март 2021 г 

Консорциум „Дикон-

БЧК” 

РДПБЗН Пазарджик 

РУО Пазарджик 

Директори на 

училища 

Контрол по 

изпълнениет

о на 

мероприятия

-та 

Изграждане на 

капацитет за 

управление на 

риска от 

бедствия на 

всички 

администра-

тивни нива на 

управление 

Изготвяне, преразглеждане 
и актуализиране на планове 
за защита при бедствия, 
както и разработване и 
актуализиране на 
съответните програми за 
намаляване на риска от 

бедствия на областно и 
общинско ниво 

Периодичен анализ и 

оценка на риска от 

наводнения и 

изпълнението на 

плановете и 

програмите за 

намаляване на риска 

от наводнения 

Заседания на 

областните и 

общински съвети за 

намаляване на риска 

от бедствия. 

Годишен доклад за 

състоянието на 

защитата при 

бедствия на 

общинско и областно 

ниво 

Ранно 

предупрежде

-ние и 

оповестяване 

на 

населението 

Инвестиране в 

намаляване на 

риска от 

бедствия 

Изграждане на Локални 

системи за оповестяване на 

язовирите, които 

застрашават населени места 

Предписани 

мероприятия от 

ГДНЯС към ДАМТН, от 

техническите 

прегледи на 

язовирите или от 

КОТЕСЯС 

Собственици на 

язовири 

Държавно 

предприятие 

„Управление и 

стопанисване на 

язовирите“ 

„Язовири и каскади“ 
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към НЕК ЕАД 

Подобряване 

състоянието 

на язовирите 

и 

прилежащите 

им 

съоръжения 

Инвестиране в 

намаляване на 

риска от 

бедствия 

1. Осигуряване на 

проводимост на речните 

корита в 500 метровата зона 

след язовирните стени 

2. Извършване на ремонтни 

дейности на язовирни стени 

и съоръжения към тях 

Предписани 

мероприятия от 

ГДНЯС към ДАМТН, от 

техническите 

прегледи на 

язовирите или от 

КОТЕСЯС 

Собственици на 

язовири 

РДГ Пазарджик за 

почистване при 

горски фонд 

Държавно 

предприятие 

„Управление и 

стопанисване на 

язовирите“ 

„Язовири и каскади“ 

към НЕК ЕАД 

Безопасни 
обеми в 

язовирите 

Разбиране на 
риска от 

бедствия; 
 
Засилване на 
институционал
ното 
управление на 

риска от 
бедствия;  
 

Поддържане на свободен 
обем в язовирите за поемане 

на оттока на повърхностните 
води през сезоните на 
пълноводие 

Спазване на 
определените от 

МОСВ обеми 
Спазване на 
предписанията на 
ГДНЯС 

Собственици на 

язовири 

Държавно 

предприятие 

„Управление и 

стопанисване на 

язовирите“ 

„Язовири и каскади“ 

към НЕК ЕАД 

Осигуряване 
на оттока на 
повърхностн

и води в 
урбанизиран
и територии 
и земеделски 
земи 

Инвестиране в 

намаляване на 

риска от 

бедствия 

Почистване на отводнителни   
канали и повишаване 
капацитета на 

канализационните системи 

Програми на ВиК 
сектор 
Ремонти дейности на 

канализационни 
системи 
 

В и К дружества 
Общини 
МЗХГ чрез ОД 

Земеделие 

Ранно 
откриване и 

ограничаван
е на 
разпростране
-нието на 
горски 
пожари 

Инвестиране в 

намаляване на 

риска от 

бедствия 

Реализиране на мероприятия 

по защита на горите от 

пожари и подобряване на 

горската инфраструктура, 

включително и съоръжения 

за ранно откриване на 

пожари в трудно достъпни 

места 

Изпълнението на 

проекти, чрез 

финансиране от 

Европейските 

структурни фондове 

ТП ДГС/ДЛС 

УОСГ 

Кметове на общини 

ОД”Земеделие” 

Собственици на гори 

Повишаване 

осведоменост

Разбиране на 
риска от 
бедствия; 

Изготвяне на 

информационни материали 

Поставяне на 

нагледни материали 

ТП ДГС/ДЛС 

УОСГ 
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-та  на 

населението 

Предоставяне на 

информация до населението 

през пожароопасния сезон и 

при усложнена обстановка, 

за спазване на правилата за 

пожарна безопасност 

и табели в близост до 

горски масиви и на 

обществени места в 

селищата 

Кметове на общини 

РДПБЗН 

Регионални медии 

Неправителствени 

организации 

Ограничаван
е на 
разпростране
-нието на 

горски 
пожари 

Инвестиране в 

намаляване на 

риска от 

бедствия 

Почистване на 

минерализованите ивици и 

противопожарните просеки, 

както и направата на нови 

Съобразно 
програмите на 
ДГС/ДЛС 

ТП ДГС/ДЛС 

УОСГ 

Кметове на общини 

Собственици на гори 

Ограничаван
е на 
снегонавява-
нията на 
пътищата 

Инвестиране в 

намаляване на 

риска от 

бедствия 

Изграждане на постоянни 

снегозадържащи/снегозащит

ни съоръжения или 

насаждения на местата или 

зоните с постоянни 

снегонавявания 

Съобразно 
програмите на ОПУ и 
общините 

ОПУ Пазарджик 
Кметове на общини 

Повишаване 

осведоменост

та  на 

населението 

Разбиране на 
риска от 
бедствия; 

Предоставяне на 

информация до населението 

за предстояща или 

възникнала усложнена 

зимна обстановка 

Излъчвания по 
средства за масово 
осведомяване 

Кметове на общини 

Регионални медии 

Неправителствени 

организации 

Защита на 

горски 

територии и 

населени 

места от 

пожари; 

Осигуряване 

на 

нормалното 

функционира

-не на 

обществото 

през зимния 

сезон; 

Постигане на 
устойчивост на 
обществото 

при бедствия;  
Разбиране на 
риска от 
бедствия; 

Инвестиране в 

намаляване на 

риска от 

бедствия 

Изпълнение на мероприятия, 
за намаляване на риска от 
пожари и снегонавявания 

Областна програма за 
намаляване на риска 
от бедствия – част 

пожари и 
снегонавявания 

Кметове на общини, 
ОПУ Пазарджик 

ТП ДГС/ДЛС 

УОСГ 

ОД”Земеделие” 

Регионални медии 

Неправителствени 

организации 

В и К дружества 

ЕВН 

МЕПР 

Мобилни оператори 

Газоснабдителни 

дружества 

ОС на БЧК 

РДПБЗН 

ЦСМП 
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3.2. Периодично през годината в насрочени заседания по актуална тематика на Областния 

съвет за намаляване на риска от бедствия. На заседанията може да се  извършват и корекции в 

планираните мерки съобразно промяна в обстоятелствата и данните, използвани при 

планираните мероприятия. Отчетите или промените се докладват писмено от съответната 

регионална структура на министерство или ведомство като при необходимост от промяна в 

мероприятията се посочват и съответните мотиви. Писмени доклади и предложения се внасят в 

Областна администрация Пазарджик до секретаря на Областния съвет за намаляване на риска 

от бедствия, който от своя страна информира членовете на Областния съвет за намаляване на 

риска от бедствия за внесените документи и в едномесечен срок насрочва заседание на съвета, 

за приемане или отхвърляне на предложените промени, след което се публикуват за 

обществено обсъждане и приемане от Националния съвет за защита при бедствия при спазване 

на процедурата на чл.6г от Закона за защита при бедствия. 

3.3. Годишен преглед и доклад за състоянието на защитата при бедствия: 

 От съответния общински съвет за намаляване на риска от бедствия до Областния 

съвет за намаляване на риска от бедствия, за състоянието на защитата при бедствия на 

територията на общината. 

Превенция и 
противодейст
-вие на 
свлачищните 
процеси 

Инвестиране в 

намаляване на 

риска от 

бедствия 

Изпълнение на мероприятия 
по укрепване на свлачища 

Изпълнението на 

проекти, чрез 

финансиране от 

Европейските 

структурни фондове 

Общини- Белово, 
Велинград, 
Ракитово, Батак, 
Пещера 

Повишаване 

осведоменост

-та  на 

населението 

Разбиране на 
риска от 
бедствия; 
Постигане на 
устойчивост на 
обществото 
при бедствия;  

1. Провеждане на 
тренировки за действие при 
ядрена и/или промишлена 
авария в училища и на 
работните места. 
2. Изготвяне и публикуване 
на информационни 
материали 

Учебни програми 
Планове за защита 
при бедствия на 
пребиваващите в 
обекти по чл.36 от 
ЗЗБ 
Мероприятия на 
общински 
администрации 

МОН и РУО 
Пазарджик 
Директори на 
училища и детски 
градини 
Общински 
администрации 
Пенсионерски 
организации 
Ръководители на 
обекти по чл.36 от 
ЗЗБ 

Мониторинг 
и 
поддържане 
на 
хвостохранил
ища 

Инвестиране в 

намаляване на 

риска от 

бедствия 

Изпълнение на мероприятия 
по рекултивация и 
мониторинг на 
хвостохранилища 

Проекти за 
предотвратяване на 
потенциални 
екологични 
опасности 

Еко Атрацит ЕАД 
собственици на 
хвостохранилища 

  Епидемии и епизоотии????   
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 От Областния съвет за намаляване на риска от бедствия до Съвета за намаляване 

на риска от бедствия към Министерски съвет, за състоянието на защитата при бедствия на 

територията на област Пазарджик. 

4. Описания на политики, мерки, методи и/или средства и дейности за постигане 

на резултати за намаляване на риска от бедствия чрез превенция: 

 

 

РАЗДЕЛ ІV.  
ГОТОВНОСТ 

 „Готовност“ са знанията и способностите на държавни структури,организации, общности 
и хора, които спомагат за предвиждането, реагирането и ликвидирането на последствията от 

вероятни, неизбежни, случващи се или случили се бедствия, постигнати в резултат на 
предварително предприети действия. 
          Разделът представя текущите нива на организационна готовност на частите на Единната 
спасителна система и готовността на населението за справяне с бедствия, включващо 
планиране, обучение и тренировки. Представяне на капацитета и възможностите за реагиране 
и възстановяване при бедствия. 
 Основните съставни части на Единната спасителна система на територията на областта 
са: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Пазарджик, 
Областна дирекция на МВР Пазарджик, Център за спешна медицинска помощ Пазарджик и 
Областен съвет на Български Червен кръст Пазарджик.  
 Основните съставни части на ЕСС осигуряват непрекъсната готовност за приемане на 
съобщения при възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия. 
 Другите съставни части на Единната спасителна система включва структурите на 
министерства и ведомства, общини, търговски дружества и еднолични търговци, лечебни и 
здравни заведения, юридически лица с нестопанска цел, доброволни формирования и 
въоръжените сили.  
 Другите съставни части на ЕСС предоставят помощ при поискване, съгласно плановете 
за защита при бедствия. 
 Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно -възстановителни работи с разрешение на Министъра на отбраната въз основа на 

искане от съответния държавен орган, съгласно плановете за защита при бедствия. 
 Със заповед на Областния управител е създаден Областен щаб за изпълнение на 
Областния план за защита при бедствия и взаимодействие с Националния и Общински щабове. 
 На територията на общините със заповед на съответния кмет на община има създаден 
Общински щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и взаимодействие с 
Областния и Национален щабове. 
 Подготовката на съставните части на Единната спасителна система се извършва чрез 
провеждането на тренировки и учения. Те се провеждат по заповед на Министъра на 
вътрешните работи, Областния управител или кмета на съответната община. 
 В зависимост от мащаба на бедствието и/или при комбинация от активни рискове е 
възможно наличния ресурс на Единната спасителна система за територията на областта да е 
недостатъчен. При такава ситуация се търси съдействие и координация от Националния щаб за 
защита при бедствия и пренасочване на ресурси съобразно обстановката на територията на 
страната.  

 1. Текущо ниво на готовност на частите на Единната спасителна система и 
населението: 
 1. 1 Основни съставни части на Единната спасителна система: 
            1.1.1 Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 
Пазарджик: 
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 Разполага с 29 противопожарни автомобила с основно предназначение и 70 единици 
спасителна, инженерна и осигуряваща техника, леки автомобили, микробуси, автобуси и мотоциклети, 
както и 157 броя моторни агрегати.  
 Чрез Оперативния център на РДПБЗН се извършва събиране и оценка на информацията и е 
създадена готовност за извършване на ранно предупреждение и оповестяване на населението и на 
органите на изпълнителната власт при бедствия. На територията на областта са изпълнени 180 броя 

сирени за оповестяване на населението при бедствия и въздушна опасност. За територията на град 
Пазарджик системата за ранно предупреждение и оповестяване е чрез акустични устройства (сирени) 
с  възможност за излъчване на акустични сигнали и гласова информация, а за останалите населени 
места е чрез излъчване на акустичен сигнал. 
 В структурата на РД ПБЗН Пазарджик са обособени следните териториални звена:  

 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Велинград с 
Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. Сърница. 
 1.1.2 Областна дирекция на МВР Пазарджик. Разполага с необходимите ресурси и 
техника по осигуряване на обществения ред и за извършване на дейности, съобразно 
обстановката при бедствия. ОД на МВР Пазарджик има обособени следните териториални 
звена: 

 Районно управление „Полиция“ гр. Велинград 
 1.1.3 Център за спешна медицинска помощ Пазарджик има обособени следните 

структурни единици: 

 Филиал за Спешна медицинска помощ гр. Велинград 
 1.1.4 Областен съвет на Български Червен кръст Пазарджик: Поддържа екипи от 
доброволци съобразно разчетите на БЧК. Поддържа резерв от имущество за незабавно 
подпомагане на бедстващи. 
 1. 2 Други съставни части на Единната спасителна система: 
 1.2.1 Областна администрация Пазарджик: Разполага с експертен капацитет за реакция 

при бедствия. 
 Областният управител координира и контролира подготовката за бедствия на 
територията на областта и изпълнява функциите си за готовност, съгласно Закона за защита 
при бедствия.. 
 1.2.2 Общински администрации на общините: Пазарджик, Лесичово, Панагюрище, 
Стрелча, Септември, Белово, Велинград, Ракитово, Сърница, Батак, Пещера и Брацигово: 
Разполагат с експертен капацитет за реакция при бедствия. 

 Кметовете на общини изпълняват функциите си за готовност съобразно 
регламентираното в Закона за защита при бедствия. 
 1.2.3 Регионална здравна инспекция Пазарджик, лечебни и здравни заведения на 
територията на областта: Поддържат в готовност екипи, консумативи и ресурси за реакция при 
бедствия. Разполагат с експертен капацитет съобразно функциите на структурата. 
 1.2.4 Областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик: Разполагат с експертен 
капацитет за реакция съобразно компетентността на структурата.  
 1.2.5 Регионална инспекция по околна среда и водите Пазарджик: Разполагат с 
експертен капацитет и екипи за действия съобразно функциите на структурата. 
 1.2.6 Регионално управление на образованието Пазарджик: Координира дейности с 
учебните заведения по готовността им за бедствия. 
 1.2.7 Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив: Разполагат с експертен 
капацитет съобразно функциите на структурата. 
 1.2.8 Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик: Поддържа ресурс 

съобразно разчетите и функциите на структурата. 
 1.2.9 Областна дирекция „Земеделие“ Пазарджик: Разполагат с експертен капацитет 
съобразно функциите на структурата. 
 1.2.10 Регионална дирекция по горите Пазарджик: Разполагат с екипи и техника за 
намеса при необходимост и поискване. 
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 1.2.11 Областно пътно управление Пазарджик: Разполагат с техника и ресурс чрез 
договорите с пътноподдържащите фирми. 
 1.2.12 Напоителни системи клон Тополница Пазарджик: Разполагат с техника и ресурс 
за изпълнение на дейности, съобразно дейността на предприятието. 
 1.2.13 Военно окръжие Пазарджик: Координира дейности със структури на Българската 
армия за намеса при необходимост. 
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 1.2.14 ЕВН „Електроразпределение“ ЕАД: Разполагат с аварийни екипи и техника за 
отстраняване на повреди по инфраструктурата им. 
 1.2.15 Мрежов експлоатационен подрайон Пазарджик: Разполагат с аварийни екипи и 
техника за отстраняване на повреди по инфраструктурата им. 
 1.2.16 Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Пловдив: 
Разполагат с експертен капацитет съобразно функциите на структурата. 
 1.2.17 Юридически лица и еднолични търговци, включени в плановете за защита при 
бедствия на общините и/или областния план за защита при бедствия: Разполагат с техника за 

използване при поискване. 
 1.2.18 Доброволни формирования, създадени по реда на Закона за защита при бедствия: 
 На територията на областта има създадени 11 доброволни формирования в общините: 
Пазарджик, Лесичово, Панагюрище, Стрелча, Пещера, Брацигово, Велинград, Ракитово, 
Сърница, Батак и Белово с общо 125 доброволци. 
 Доброволците от общините Пазарджик, Панагюрище, Стрелча, Пещера, Брацигово, 
Ракитово, Сърница, Батак и Белово са преминали обучение и са оборудвани с лични предпазни 
средства. В община Белово има противопожарен автомобил за доброволното формирование. 
Доброволните формирования са оборудвани частично с инструменти и технически средства.  
 1.2.19 Доставчици на основни услуги за населението, В и К дружества, Мобилни услуги, 
Газоснабдяване,  Оператори на радио мрежи, телевизионни мрежи и други средства за масово 
осведомяване на населението: Разполагат с аварийни екипи и техника за отстраняване на 
повреди по инфраструктурата им. 

 1. 3 Готовност на населението: 
 В детските и учебните заведения се извършва обучение по защита при бедствия, 
извършват се и задължителните тренировки за изпълнение на съответния план за защита при 
бедствия. Готовността и информираността на населението до 18 години е на сравнително добро 
ниво. 
 Работещите в предприятия с опасни производства също са добре информирани за 
рисковете на територията на предприятието и необходимите действия. Извършват се обучения 
и тренировки по изпълнението на съответния авариен план. 
 Работещите в предприятия от критичната инфраструктура, структури на министерства и 
ведомства и териториалните органи на изпълнителната власт са запознати на добро ниво с 
рисковете и реакцията при възникване на бедствие. 
 Най-рисковата група е на населението над 65 години. Необходимо е повишаване на 
осведомеността за вероятните бедствия на територията и начините за действие. 
 Особено рисков фактор при възникване на бедствия би могъл да е паниката и липсата на 

информация за развитието на бедствието, за действията на спасителните екипи и  
изпълнителната власт по овладяването му. 
  
 2.  Мерки, методи, средства и дейности за създаване, поддържане и 
подобряване на готовността и връзка с целите на Националната стратегия за 
намаляване на риска от бедствия:  
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 „Реагиране“ са действията, които са предприети непосредствено преди, по време на или 
незабавно след бедствието с цел спасяване на човешки живот, намаляване въздействията 
върху здравето, осигуряването на обществената безопасност и на основните потребности на 
засегнатите хора. 
 В раздел „Реагиране“ са представени оперативните мерки, структурите на ЕСС, 
процесите и отговорностите при възникване на бедствие. 

 Целта на раздела е да регламентира принципите за реагиране, приоритетите, системите, 
организационната рамка, функциите и задачите на съставните части на ЕСС (структурите и 
организациите на  областно ниво, партньорски организации), които ще бъдат задействани, 
развърнати и координирани по време на бедствие. 
 1. Принципи за реагиране: 

 Право на защита на всяко лице. 
 Предимство на спасяване на човешки живот пред останалите дейности по 

защитата. 
 Публичност на информацията за рисковете от бедствия и за дейностите на 

органите на изпълнителната власт по защитата при бедствия. 
 Отговорност за изпълнението на мерките за защита. 
 Поетапно предоставяне на сили и ресурси за защита. 

 2. Организация за реагиране на силите на Единната спасителна система: 
 Дейностите по защита на населението в случай на опасност или възникване на бедствия 

са: 
 Предупреждение 
 Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието 
 Оповестяване 
 Спасителни операциите 
 Оказване на медицинска помощ при спешни състояния 
 Оказване на първа психологична помощ на пострадалите и спасителните екипи 

 Овладяване и ликвидиране на екологични инциденти 
 Защита срещу взривни вещества и боеприпаси 
 Операции по издирване и спасяване 
 Радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии с опасни 

вещества и материали и срещу ядрени, химически и биологични оръжия 
 Ограничаване и ликвидиране на пожари 
 Временно извеждане, евакуация, укриване и предоставяне на индивидуални 

средства за защита 
 Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи 
 Ограничаване разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични 

взривове, епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести 
 Други операции, свързани със защитата 

 Дейностите по защита на населението се изпълняват от съставните части на Единната 
спасителна система. 
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 2.1 Основни части на Единната спасителна система: Предприемат незабавни 
действия. 
 2.1.1 Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението 
Пазарджик- МВР извършва дейности, регламентирани в Закона за МВР и Закона за 
защита при бедствия: 

 Пожарогасителна и спасителна дейност. 

 Неотложни аварийно-възстановителни работи и оперативна защита при 

наводнения, включващи дейности за ограничаване на въздействието и подпомагане 

възстановяването на обекти на техническата инфраструктура при бедствия и извънредни 

ситуации.  

 Ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и при въздушна 

опасност на органите на изпълнителната власт и на населението. 

 Операции по издирване и спасяване включващи разузнаване, оказване на помощ 

и евакуация на хора, изложени на опасност.  

 Други операции, свързани със защитата. 

 Химическата, биологическата и радиационната защита,  включващи дейности за 

подпомагане ограничаването на последствията при бедствия и инциденти с опасни химични 

вещества и смеси, опасни биологични агенти или радиоактивни вещества и материали.  

 Временно извеждане, евакуация, укриване и предоставяне на индивидуални 

средства за защита. 

 Оказване на долекарска помощ на пострадалите и организиране 

транспортирането на пострадалите до лечебните заведения. 

 Осъществява взаимодействието между органите на изпълнителната власт, 

юридическите лица и неправителствени организации при бедствия.  

 Извършва координация между съставните части на Единната спасителна система. 

 Други части на 

ЕСС 

 Единна спасителна 

система  

  ЕСС 

 Основни съставни 

части: 

 РДПБЗН Пазарджик 

 ОДМВР Пазарджик 

ЦСМП Пазарджик 

ОС на БЧК Пазарджик 
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 Организира включването на предвидените в плановете за защита при бедствия 

съставни части на Единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства. 

 2.1.2 Областна дирекция на МВР Пазарджик: 

 Организация и осигуряване опазването на обществения ред. 

 Осигуряване режима на движение на МПС и коридори за придвижване на екипите 

на ЕСС. 

 Други дейности, съобразно обстановката. 

 2.1.3 Център за спешна медицинска помощ Пазарджик: 

 Оказване на медицинска помощ при спешни състояния. 

 Оказване на първа психологическа помощ на пострадалите и на спасителните 

екипи. 

 Транспортиране на пострадали до болнични заведения. 

 2.1.4 Областен съвет на Български Червен кръст Пазарджик: 

 Въвеждане на доброволните екипи на БЧК в действия за ограничаване на 

последиците от бедствия, съгласно плановете на областно и национално ниво. 

 Подпомагане на дейността на специализираните екипи за работа при бедствия, в 

съответствие с квалификацията и мястото в системата за работа при бедствия на БЧК. 

 Включване на специализирания отряд на Планинската спасителна служба. 

 Включване на екипи за действия при наводнения. 

 Оказване на първа психологическа помощ.  

 Транспортиране на пострадали до болнични заведения. 

 2.2 Други съставни части на Единната спасителна система: Предоставят помощ при 
поискване. Запазват институционалната или организационна принадлежност и определените 
им функции или предмет на дейност. 
 Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи с разрешение на Министъра на отбраната въз основа на 
искане на съответния държавен орган. 

 1. 2 Други съставни части на Единната спасителна система: 
 1.2.1 Областна администрация Пазарджик:  
 1.2.2 Общински администрации на общините: Пазарджик, Лесичово, Панагюрище, 
Стрелча, Септември, Белово, Велинград, Ракитово, Сърница, Батак, Пещера и Брацигово: 
 1.2.3 Регионална здравна инспекция Пазарджик, лечебни и здравни заведения на 
територията на областта:  
 1.2.4 Областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик: 

 1.2.5 Регионална инспекция по околна среда и водите Пазарджик: 
 1.2.6 Регионално управление на образованието Пазарджик: 
 1.2.7 Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив: 
 1.2.8 Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Пазарджик: 
 1.2.9 Областна дирекция „Земеделие“ Пазарджик:  
 1.2.10 Регионална дирекция по горите Пазарджик: 
 1.2.11 Областно пътно управление Пазарджик: 
 1.2.12 Напоителни системи клон Тополница Пазарджик: 
 1.2.13 Военно окръжие Пазарджик: 
 1.2.14 ЕВН „Електроразпределение“ ЕАД: 
 1.2.15 Мрежов експлоатационен подрайон Пазарджик: 
 1.2.16 Регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Пловдив:  
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 1.2.17 Юридически лица и еднолични търговци, включени в плановете за защита при 
бедствия на общините и/или областния план за защита при бедствия:  
 1.2.18 Доброволни формирования, създадени по реда на Закона за защита при бедствия: 
 На територията на областта има създадени 11 доброволни формирования в общините: 
Пазарджик, Лесичово, Панагюрище, Стрелча, Пещера, Брацигово, Велинград, Ракитово, 
Сърница, Батак и Белово с общо 125 доброволци. 

 Доброволците от общините Пазарджик, Панагюрище, Стрелча, Пещера, Брацигово, 
Ракитово, Сърница, Батак и Белово са преминали обучение и са оборудвани с лични предпазни 
средства. В община Белово има противопожарен автомобил за доброволното формирование. 
Доброволните формирования са оборудвани частично с инструменти и технически средства.  
 1.2.19 Доставчици на основни услуги за населението, В и К дружества, Мобилни услуги, 
Газоснабдяване,  Оператори на радио мрежи, телевизионни мрежи и други средства за масово 
осведомяване на населението: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 3. Управление при бедствия, функции и отговорности: 
 
 
 
 

Ръководител на 

операциите 

Оперативен център 

 на РДПБЗН 

Пазарджик 

Екипи 

На  

РДПБЗН 

Екипи 

На  

ОДМВР 

Екипи 

На  

ЦСМП 

Екипи  

На  

ОС БЧК 

Екипи 

На  

Другите  

Съставни 

Части 

 

Единен европейски номер 

За спешни повиквания 

112 

ЕЕНСП 

Национален оперативен 

център 

(НОЦ) на ГДПБЗН 

Министерски 

съвет 
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 3.1 Областен управител: 

 Организира и ръководи защитата при бедствия в областта; 

 Създава организация за ранно предупреждение за бедствия; 

 Създава със заповед областен щаб за изпълнение на областния план за защита 

при бедствия и за взаимодействие с националния и общински щабове; 

 Със заповед определя ръководител на операциите; 

 Може да обяви бедствено положение на територията на областта или на част от 

нея. 

 3.2 Областният щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и 

за взаимодействие с Националния и общински щабове извършва: 

 Анализ и оценка на обстановката при бедствие; 

 Предлага на областния управител за одобрение решения относно необходимия 

обем и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за 

предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за 

подпомагането на засегнатото население; 

 Осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на 

бедствието; 

 Информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за 

предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни 

мерки и действия; 

 Докладва на областния управител за хода на провежданите защитни 

мероприятия. 

 3.3 Кмет на община: 

Национален щаб за изпълнение на Националния план за защита при 

бедствия 

Министерства и 

агенции 

Министерство на вътрешните 

работи  

Национален оперативен 

център 

Областен управител/ 

Кметове 

на общини 

Оперативен център 

на 

РДПБЗН Пазарджик 

Областен щаб за изпълнение 

на областния план за  

Защита при бедствия/ 

Общински 

Щаб за изпълнение на 

 общинския 

План за защита при 

бедствия 

Ръководител 

на  

операциите 

Сили на 

Единната  

Спасителна  

система 
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 Организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината; 

 Създава организация за ранно предупреждение за бедствия; 

 Създава със заповед общински щаб за изпълнение на общинския план за защита 

при бедствия и за взаимодействие с националния и областен щабове; 

 Със заповед определя ръководител на операциите; 

 Осигурява способностите за реагиране на общината; 

 Може да обяви бедствено положение на територията на общината; 

 Може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на помощ в 

съответствие с възможностите им; 

 Може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни 

формирования; 

 Може да поиска обявяване на бедствено положение от областния управител, 

когато не могат да бъдат обезпечени дейностите по защита на населението в случай на 

опасност или възникване на бедствие чрез изпълнението на общинския план за защита при 

бедствия;   

 3.4 Общински щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и 
за взаимодействие с Националния и Областен щаб извършва: 

 Анализ и оценка на обстановката при бедствие; 

 Предлага на кмета на общината за одобрение решения относно необходимия обем 

и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за 

предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за 

подпомагането на засегнатото население; 

 Осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на 

бедствието; 

 Информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за 

предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни 

мерки и действия; 

 Докладва на кмета на общината за хода на провежданите защитни мероприятия. 

 3.5 Оперативен център на РДПБЗН: Осъществява координация на съставните части 
на единната спасителна система 

 Приема и оценява информацията за възникнали бедствия; 

 Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и 

координира по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури; 

 Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната 

власт, съставните части на единната спасителна система и населението при бедствия; 

 По искане на ръководителя на операциите организира включването на 

предвидените в плановете за защита при бедствия съставни части на единната спасителна 

система, както и допълнителни сили и средства. 

 3. 6 Ръководител на операциите: Определя се със заповед на Областен управител 

или кмет на община. 

 Следва да притежава необходимата експертиза и опит в зависимост от характера 

на бедствието; 

 Извършва взаимодействие и координация на частите на единната спасителна 

система, участващи в дейности по защита на населението в случай на опасност или възникване 

на бедствие; 
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 Организира и контролира изпълнението на одобрените решения на Областния или 

общински щабове за защита при бедствия. 

 Ръководителят на операциите при провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи има право да: 

1. Забрани или ограничи влизането на лица в района на бедствието; 

2. Нареди временно извеждане на лица от района на бедствието; 

3. Разпореди незабавно извършване или спиране на строителни работи, теренни 

преустройства или разрушаване на строежи или части от тях с цел предотвратяване или 

намаляване на негативните последици от бедствието; 

4. Поиска от юридически или физически лица предоставяне на помощ в 

съответствие с възможностите им; 

5. Създаде щаб на ръководителя на операциите с представители на участващите 

екипи от единната спасителна система; 

6. Раздели района на бедствието на сектори или на участъци, да определи техните 

ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях. 

 

Вредно въздействие/ 

последствия 

Функции/ Задачи Водеща отговорна структура 

Разрушени жилищни сгради 1. Търсене и спасяване 

2. Евакуация 

3. Оказване на медицинска помощ 

4. Настаняване на евакуираните 

5. Оценка на сградите 

6. Спиране на електрозахранването, 

газоподаването и водоснабдяването 

 

7. Осигуряване на обществения ред и 

охрана на обекти 

РДПБЗН Пазарджик 

РДПБЗН Пазарджик 

ЦСМП Пазарджик 

Общински администрации 

Общински администрации 

Екипи на ЕВН, екипи на 

газови доставчици и В и К 

дружества 

 

ОДМВР Пазарджик 

Разрушени обществени сгради 1. Търсене и спасяване 

2. Евакуация 

3. Оказване на медицинска помощ 

4. Оценка на сградите 

5. Спиране на електрозахранването, 

газоподаването и водоснабдяването 

 

6. Осигуряване на обществения ред и 

охрана на обекти 

РДПБЗН Пазарджик 

РДПБЗН Пазарджик 

ЦСМП Пазарджик 

Общински администрации 

Екипи на ЕВН, екипи на 

газови доставчици и В и К 

дружества 

 

ОДМВР Пазарджик 

Разрушени инфраструктурни 

съоръжения 

1. Оценка на щетите и годността 

2. Алтернативи 

Собственик на съоръжението 

 

Пострадали хора 1. Оказване на спешна медицинска 

помощ 

2. Настаняване в болнични заведения 

ЦСМП Пазарджик 

 

РЗИ Пазарджик 
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Човешки жертви 1. Идентифициране 

2. Съхранение и погребване 

ОДМВР Пазарджик 

Общински администрации 

Евакуирани хора 1. Установяване на самоличност 

2. Осигуряване на подслон 

 

3. Осигуряване на храна 

 

4. Хигиенни мероприятия 

 

5. Медицинска помощ 

ОДМВР Пазарджик 

Общински администрации, 

РДСП Пазарджик 

Общински администрации, 

РДПС Пазарджик, ОС на БЧК 

Общински администрации, 

РДПС Пазарджик 

РЗИ Пазарджик 

Недостиг на медикаменти, 

места в болници  

Осигуряване на медикаменти и места в 

болници 

РЗИ Пазарджик 

Замърсени водоизточници за 

питейни и битови нужди 

Контрол на водоизточниците за питейни 

и битови нужди 

В и К дружествата 

Разлив на опасни вещества 1. Ограничаване на разливи 

2. Събиране и извозване на веществата 

РДПБЗН Пазарджик 

Собственици на веществата 

Пожари 1. Ограничаване разпространението 

 

2. Евакуация при необходимост 

РДПБЗН Пазарджик, РДГ 

Пазарджик 

РДПБЗН Пазарджик 

Замърсяване на въздух с 

опасни вещества 

1. Замервания на показатели 

2. Евакуация при необходимост 

РИОСВ Пазарджик 

РДПБЗН Пазарджик 

Замърсяване на почви с 

опасни вещества 

1. Вземане на проби и оценка на 

показателите 

2. Евакуация при необходимост 

3. Отстраняване на замърсени почви 

РИОСВ Пазарджик 

 

РДПБЗН Пазарджик 

Общински администрации 

Замърсяване на повърхностни 

и подземни води 

1. Вземане на проби и оценка на 

показателите 

 

2. Мероприятия по пречистване и 

ограничаване на замърсяването 

РЗИ Пазарджик и РИОСВ 

Пазарджик 

 

РЗИ Пазарджик и РИОСВ 

Пазарджик 

Замърсяване и недостиг на 

храни 

1. Събиране и унищожаване на 

замърсени храни 

2. Доставки на необходимите храни 

3. Организиране на кухни 

ОД БХ Пазарджик 

 

Общини и ОС на БЧК 

РДСП Пазарджик и ОС на БЧК 

Убити животни Събиране и Загробване ОДБХ Пазарджик и общини 

Разрушени ферми и избягали 

животни 

Събиране на животните и оценка на 

щетите на фермите 

Собственици 

Разрушени хидротехнически 

съоръжения 

1. Оповестяване на застрашените 

жители 

2. Евакуация 

РДПБЗН Пазарджик 

 

РДПБЗН Пазарджик 
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3. Оценка на щетите Собственици на съоръжения 

Нарушено водоподаване и 

водоснабдяване 

Оценка на съоръженията и осигуряване 

на алтернативи 

В и К дружества 

Нарушени комуникации Оценка на съоръженията и осигуряване 

на алтернативи 

Доставчици на мобилни 

услуги 

Нарушено електрозахранване Оценка на съоръженията и осигуряване 

на алтернативи 

ЕВН и МЕПР 

Нарушено снабдяване с 

продукти от първа 

необходимост 

Осигуряване на продукти от първа 

необходимост 

Общински администрации 

Нарушено снабдяване с 

горива 

Осигуряване на необходимите горива Общински администрации 

Нарушени битови условия 1. Почистване и Дезинфекция на сгради 

и помещения 

2. Осигуряване на минимално 

необходими битови условия за живеене 

Собственици на имоти и 

общините 

РДСП Пазарджик и кметове на 

общини 

Йодна профилактика 1. Осигуряване на таблетки йод 

2. Съхраняване, раздаване и контрол по 

приемане 

РДПБЗН Пазарджик 

Общини и РЗИ Пазарджик 

Нарушени транспортни 

комуникации 

Осигуряване на проходимост на 

пътищата или алтернативи 

ОПУ Пазарджик 

   

 4. Средства и ресурси, необходими за изпълнение на мерките: 
  Финансовото и материално-техническо осигуряване на защитата при бедствия включва: 

 Текуща издръжка на силите и средствата на единната спасителна система; 
 Производство, ремонт, доставка на техника, оборудване и друго имущество, 

необходимо за защитата при бедствия; 
 Проектиране и извършване на капитално строителство, изграждане и поддържане на 

системи за ранно-предупреждение и оповестяване при бедствия; 
 Управление на недвижими имоти и движими вещи- държавна собственост, 

предоставени на министерства и ведомства за защитата при бедствия; 
 Осъществяване на международно икономическо и научно-техническо сътрудничество 

в областта на защитата при бедствия; 
 Социални и обслужващи дейности; 
 Създаване и поддържане на кризисни запаси от материални средства и гориво-

смазочни материали за осигуряване защитата на населението при бедствия; 
 Предоставяне на държавни и общински имоти и движими вещи за целите на 

защитата; 
 Други дейности, свързани с осигуряването на защитата при бедствия. 

 Финансовото и материално-техническото осигуряване на защитата при бедствия се 
осигурява от: 

 Бюджетите на министерствата и ведомствата; 
 Общинските бюджети; 
 Търговските дружества и едноличните търговци- за обектите им; 
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 Структурните фондове на Европейския съюз и други. 
 Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет 
приема решение за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни 
разходи в частта предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и 
контролира целевото им разходване. Редът е регламентиран в Правилник за организацията и  
дейността на МКВП към Министерски съвет. 

 Конкретните ресурси (финансови, технически и човешки и други) за овладяване на 
бедствията са в зависимост от мащабите на бедствието, неговата продължителност и 
последствия.  
 5. Ред за осъществяване на наблюдение, ранно предупреждение и 
оповестяване при различни опасности: Редът е регламентиран в чл.11 от Закона за защита 
при бедствия: 
 чл.11 (1) Наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването се основават на: 

 1. Информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции; 
 2. Информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични, 
сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и 
явления; 
 3. Информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни 
повиквания с единен европейски номер 112; 
 4. Хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от Националния 

институт по метеорология и хидрология, Агенцията за проучване и поддържане нивото на река 
Дунав и други; 
 5. Международен обмен на информация и данни. 
 (2) Информацията по ал.1 се предоставя безвъзмездно на Министерството на 
вътрешните работи (МВР), на министрите, в рамките на тяхната компетентност, и на областните 
управители и кметовете на общини съобразно ситуацията. 
 (3) С цел предприемане на бързи и подходящи действия за намаляване на риска от 

бедствия и подготовка за реагиране от компетентните органи се извършва ранно 
предупреждение чрез комплекс от дейности за разпространяване на спешно предупреждение 
към обществеността за предстоящо бедствие в определена територия. 
 (4) Ранното предупреждение изисква: 
 1. Осъществяване на наблюдение за наличието на признаци за предстоящо бедствие; 
 2. Анализ на данните от наблюдението по т.1; 
 3. Вземане на решение от страна на компетентните органи; 

 4. Разпространение на предупредителна информация за предстоящо бедствие; 
 5. Предприемане на подходящи действия. 
 (5) Ранното предупреждение се извършва по разпореждане на министрите по ал.2, на 
областните управители, на кметовете на общини, на кметовете на населени места, на кметските 
наместници или на упълномощени от тях служители. 
 5.1 Ранно предупреждение и оповестяване на населението: Сигналите за ранно 
предупреждение и оповестяване на населението на територията на страната са:  

 „Национален сигнал за тревога”; 
 „Национален сигнал за край на тревогата”; 
 „Въздушна опасност”; 
 „Отбой от въздушна опасност”.  
 Те се разпространяват и излъчват посредством:  
 Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия чрез 

акустични сирени; 
 Подсистема на автоматизираната система за оповестяване на ГДПБЗН чрез 

електромеханични сирени; 
 Програмите на БНТ, БНР, операторите на радио и телевизионни програми с национално и 

регионално покритие; 
 Радиотранслационните възли / уредби, инсталирани в населените места; 
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 Локалните системи за оповестяване, изградени в потенциално опасните обекти.  
 
 

№ 
Наименование 
на сигнала 

Описание По какво се предава Бележки Звуков файл  

1 
„Национален 
сигнал за 
тревога” 

Непрекъснат вой от 
акустични сирени с 
продължителност 3 
мин. със 
скокообразно 
изменение на 
честота от 700 до 

1000 херца с период 
на повторение 8 
секунди.  

Акустични сирени в 

градовете: София, 
Варна, Враца, Бургас, 
Русе, Плевен, 
Кърджали, Смолян, 
Пазарджик, Пловдив 
и Монтана, 30 км. 
зона около АЕЦ 
"Козлодуй", 
интегрирани локални 
системи.  

Излъчва се при 

бедствие, а два 
пъти в годината 
- в първия 
работен ден на 
месец април и 
на месец 
октомври в 
13.00 ч.- за 
тренировъчни 
тестове. 

Национален 
сигнал за 
тревога - 
звуков файл 

2 
„Национален 
сигнал за край 
на тревогата” 

Непрекъснат вой от 

акустични сирени с 
продължителност 2 
минути с честота 450 
херца. 

Акустични сирени в 
градовете: София, 
Варна, Враца, Бургас, 
Русе, Плевен, 

Кърджали, Смолян, 
Пазарджик, Пловдив 
и Монтана, 30 км. 
зона около АЕЦ 
"Козлодуй", 
интегрирани локални 
системи. 

Излъчва се при 
бедствие, а два 
пъти в годината 
- в първия 

работен ден на 
месец април и 
на месец 
октомври в 
13.00 ч.- за 
тренировъчни 
тестове. 

Национален 

сигнал за 
край на 
тревогата - 
звуков файл 

3 
„Въздушна 
опасност” 

Непрекъснат вой от 
акустични и 
електромеханични 
сирени с 
продължителност 3 
минути с плавно 
изменящ се звук 
през 15 секунди с 
честота от 100 до 
450 херца. 

Акустични и 
електромеханични 
сирени на 
територията на 

цялата страна. 

Излъчва се при 
необходимост и 
ежегодно на 2 
юни в 12.00 ч. - 
за отдаване на 
почит на Христо 
Ботев и на 
загиналите за 
свободата на 
България. 

Въздушна 
опасност - 
звуков файл 

4 
„Отбой от 
въздушна 

опасност” 

Непрекъснат вой от 
електромеханични 
сирени с 

продължителност 2 
мин. с честота 450 
херца. 

Акустични и 
електромеханични 
сирени на 

територията на 
цялата страна. 

Излъчва се след 
преминаване на 
опасността от 

въздушно 
нападение. 

Отбой от 
въздушна 

опасност - 
звуков файл 

  

 На територията на областта са разположени общо 180 броя акустични и 
електромеханични сирени. 

 В град Пазарджик има монтирани 40 броя акустични сирени с възможности за подаване 

на речева информация и акустичен сигнал. 
   Гласовата информация към Националния сигнал за тревога включва предварително 

записани съобщения - единни за страната - за вида опасност, и последващи съобщения за 
конкретната ситуация. 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/документи-от-пресцентър/сигнали-за-ранно-предупреждение/1-nacionalen-signal-za-trevoga_sub.wav?sfvrsn=4ce2c357_0&download=true
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/документи-от-пресцентър/сигнали-за-ранно-предупреждение/1-nacionalen-signal-za-trevoga_sub.wav?sfvrsn=4ce2c357_0&download=true
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/документи-от-пресцентър/сигнали-за-ранно-предупреждение/1-nacionalen-signal-za-trevoga_sub.wav?sfvrsn=4ce2c357_0&download=true
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/документи-от-пресцентър/сигнали-за-ранно-предупреждение/1-nacionalen-signal-za-trevoga_sub.wav?sfvrsn=4ce2c357_0&download=true
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/документи-от-пресцентър/сигнали-за-ранно-предупреждение/2-nacionalen-signal-za-krai-na-trevogata_sub.wav?sfvrsn=57660545_0&download=true
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/документи-от-пресцентър/сигнали-за-ранно-предупреждение/2-nacionalen-signal-za-krai-na-trevogata_sub.wav?sfvrsn=57660545_0&download=true
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/документи-от-пресцентър/сигнали-за-ранно-предупреждение/2-nacionalen-signal-za-krai-na-trevogata_sub.wav?sfvrsn=57660545_0&download=true
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/документи-от-пресцентър/сигнали-за-ранно-предупреждение/2-nacionalen-signal-za-krai-na-trevogata_sub.wav?sfvrsn=57660545_0&download=true
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/документи-от-пресцентър/сигнали-за-ранно-предупреждение/2-nacionalen-signal-za-krai-na-trevogata_sub.wav?sfvrsn=57660545_0&download=true
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/документи-от-пресцентър/сигнали-за-ранно-предупреждение/3-vazdushna-opasnost_sub.wav?sfvrsn=21b319bd_0&download=true
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/документи-от-пресцентър/сигнали-за-ранно-предупреждение/3-vazdushna-opasnost_sub.wav?sfvrsn=21b319bd_0&download=true
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/документи-от-пресцентър/сигнали-за-ранно-предупреждение/3-vazdushna-opasnost_sub.wav?sfvrsn=21b319bd_0&download=true
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/документи-от-пресцентър/сигнали-за-ранно-предупреждение/4-otboi-vazdushna-opasnost_sub.wav?sfvrsn=b34bb233_0&download=true
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/документи-от-пресцентър/сигнали-за-ранно-предупреждение/4-otboi-vazdushna-opasnost_sub.wav?sfvrsn=b34bb233_0&download=true
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/документи-от-пресцентър/сигнали-за-ранно-предупреждение/4-otboi-vazdushna-opasnost_sub.wav?sfvrsn=b34bb233_0&download=true
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/документи-от-пресцентър/сигнали-за-ранно-предупреждение/4-otboi-vazdushna-opasnost_sub.wav?sfvrsn=b34bb233_0&download=true
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   Предварително записаните съобщения се излъчват неколкократно във вида: "Внимание! 
Внимание! Внимание! Опасност от .......! Опасност от ........! Опасност от .........!" 

Основните видове опасности са: 
1. наводнение; 
2. пожар; 
3. химическо замърсяване; 

4. биологично замърсяване; 
5. радиоактивно замърсяване; 
6. ураган; 
7. снежни бури, снегонавявания и обледенявания. 

   Последващите гласови съобщения на живо за конкретната ситуация съдържат: 
 Информация относно характеристиките на бедствието- произход, мащаби, 

прогноза за развитие. 

 указания за поведение и действия на населението. 
 За край на тревогата се излъчва национален сигнал за край на тревогата. След подаване 

на сигнала се излъчва неколкократно гласова информация със съобщение във вида: "Внимание! 
Внимание! Внимание! Край на тревогата! Край на тревогата! Край на тревогата!". При 
необходимост се излъчва и допълнителна информация. 

 В останалите населени места от общините са разположени електромеханични сирени с 
възможност за подаване на акустичен сигнал без речева информация. Сирените са с възможност 

за задействане на местно ниво. 
 Сирените на Асарел Медет АД гр. Панагюрище са 9 броя с възможности за подаване на 

речева информация и акустичен сигнал, а на Лукойл АД база гр. Ветрен са 2 броя с възможности 
за подаване на речева информация и акустичен сигнал. 

   При опасност или възникване на бедствие на територията на областта или на част от нея 
ранното предупреждение и оповестяване на населението се извършва по заповед на Областния 
управител или на Директора на РДПБЗН Пазарджик. 

   При необходимост се предприемат действия за оповестяване чрез мегафони и/или 
автомобили с високоговорители на РДПБЗН Пазарджик и ОДМВР Пазарджик. 

 
 

Сиренно-оповестителна система 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Национален оперативен 

център 

Оперативен център на 

РДПБЗН 

Пазарджик 

Община  
Пазарджик 

71 броя 

Община  

Лесичово 

7 броя 

Община  

Панагюрище 

14 броя 

Община  

Стрелча 

7 броя 

Община  

Брацигово 

9 броя 

Община  

Пещера 

6 броя 
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Сирени на територията на община Сърница: 

 

Община Населено място Възможност за 
акустичен сигнал и 
речева информация, 
задействане от ОЦ на 
РДПБЗН 

Възможност за 
акустичен сигнал, 
местно задействане 

Сърница- общо 3 
броя 

Град Сърница не 1 брой 

с. Побит камък не 1 брой 

с. Медени поляни не 1 брой 

 
 
 5.2 Ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната 

власт и на съставните части на Единната спасителна система: Системата за ранно 
предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на 
Единната спасителна система (ЕСС) е предназначена за индивидуално предупреждение и 
оповестяване в зависимост от: 

 вида и мащабите на бедствията; 
 нормативно определените правомощия на органите на изпълнителната власт на 

различните нива на управление; 
 правомощията на длъжностните лица в администрациите на съответните органи на 

изпълнителната власт; 
 специфичните функции или предмет на дейност на съставните части на ЕСС. 
На областно и общинско ниво групите за оповестяване са: 
1. областният управител и областната администрация; 
2. щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия; 
3. кметът и общинската администрация; 

4. щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия; 
5. кметът или кметският наместник; 
6. съставните части на ЕСС на областно и общинско ниво; 
7. общата група, включваща лицата от групите по т. 1 – 6. 
 

Община  

Батак 

5 броя 

Община  

Велинград 

14 броя 

Община  

Ракитово 

3 броя 

Община  

Сърница 

3 броя 

Община  

Белово 

11 броя 

Община  

Септември 

19 броя 

ЛСО  

Асарел Медет АД 

9 броя 

ЛСО  

Лукойл АД  

База гр. Ветрен 

2 броя 
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Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство и 

населено място се осъществява от ОЦ на РДПБЗН Пазарджик. 
При опасност или възникване на бедствие, изискващо координация на областно или 

общинско ниво, ранното предупреждение и оповестяването се извършва по заповед на 

областния управител, кмета на засегнатата община или директора на РДПБЗН Пазарджик 
съгласно плановете за защита при бедствия. Заповедта се изпълнява от ОЦ на РДПБЗН 
Пазарджик и се информира НОЦ. 

При възникване на опасност или при настъпило бедствие в обекти, представляващи І, 
ІІ и ІІІ категория строежи по чл. 137 от Закона за устройство на територията, в които се 
осъществява дейност, която представлява опасност за възникване на бедствие, ранното 
предупреждение и оповестяване на длъжностните лица от обекта, областния управител, кмета 

на застрашената или засегнатата община и оперативния дежурен в  ОЦ на РДПБЗН Пазарджик 
се извършва чрез ЛСО. 
 6. Ред за обявяване на „бедствено положение“: Редът за обявяване на бедствено 
положение е регламентиран в глава пета от чл.48 до чл.52 от Закона за защита при бедствия. 
 чл. 48 (1) Бедствено положение е режим, който се въвежда в зоната на бедствието от 
определените в закона органи, свързан с прилагането на мерки за определен период от време с 

цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи. 
 (2) С обявяването на бедствено положение се въвежда съответния план за защита при 
бедствия. 
 (3) Бедствено положение се обявява, при условие че се случва, случило се е или има 
опасност да се случи бедствие, свързано със: 

Оперативен център на 

РДПБЗН 

Пазарджик 

Областен управител и 

Областна 

администрация 

Кметове на общини и  

Общински 

администрации 

Съставните части на ЕСС 

на 

Областно и общинско ниво 

Областен щаб за защита 

при 

Бедствия  

Общински щабове за  

Защита при бедствия 

Кметове на населени 

места  

И кметски наместници 

Обща 

група 
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 1. Загуба на човешки живот, и/или 
 2. Увреждане здравето на хората, и/или 
 3. Значителни вреди на имуществото и/или икономиката, и/или 
 4. Значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, 
водата или въздуха с химически, биологически или радиоактивни вещества и материали или с 
унищожаването на биологични видове. 

 чл. 49 (1) Кметът на общината обявява със заповед бедствено положение за цялата или 
за част от територията на общината. 
 (2) Копие от заповедта по ал.1 се изпраща незабавно на областния управител и на 
министъра на вътрешните работи. 
 чл.50 (1) Областният управител обявява със заповед бедствено положение за цялата или 
за част от територията на областта. 
 (2) Копие от заповедта по ал.1 се изпраща незабавно на министъра на вътрешните 

работи. 
 Чл 50а Министерският съвет по предложение на министъра на вътрешните работи 
обявява с решение бедствено положение на територията на повече от една област или на 
територията на цялата страна. 
 чл.51 (1) В заповедта по чл.49, ал.1 и по чл.50, ал.1 и в решението по чл.50а се 
посочват: 
 1. Обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедствено положение; 

 2. Обосновка на необходимостта от обявяване на бедствено положение, съгласно чл.48, 
ал.3; 
 3. Границите на територията, на която се обявява бедственото положение; 
 4. Мерките за овладяване на бедствието, включително и предприетите временни 
ограничения върху правата на гражданите; 
 5. Органите и длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки; 
 6. Началото на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото действие, но 

не повече от 7 дни; 
 (2) При необходимост срокът на действие на бедственото положение може да бъде 
удължен до 30 дни: 
 1. От кмета на общината след съгласуване с областния управител; 
 2. От областния управител след съгласуване с министъра на вътрешните работи; 
 3. По решение на Министерския съвет; 
 (3) Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата, 

послужили като основание за обявяването му от органа, който го е обявил. 
 (4) Актовете по ал.2 и 3 влизат в сила незабавно и се разгласяват чрез средствата за 
масово осведомяване. 
 чл.52 (1) При обявено бедствено положение в неизбежно необходимия обем и 
продължителност може да се ограничи: 
 1. Правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от 
места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени; 

 2. Правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, 
здравето и имуществото на лица или на околната среда; 
 3. Свободата на движение и пребиваване в определена част на територията, застрашена 
или засегната от бедствието; 
 4. Правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала 
осъществяването на спасителни работи. 

 (2) При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат 
предприети: 
 1. Временно извеждане на лица, животни и изнасяне на имущества от определената 
територия; 
 2. Забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии; 
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 3. Незабавно извършване на строежи, строителни работи, теренни преустройства или 
отстраняване на строежи за намаляване или предотвратяване на заплахата, произтичаща от 
бедствието; 
 4. Грижи за децата и хората в неравностойно положение, ако тези грижи не могат да 
бъдат осъществявани в условията на бедствено положение от хората, които обичайно ги 
полагат; 

 5. Приоритетно снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни заведения и 
спасителните екипи; 
 6. Евакуация и/или разсредоточаване; 
 7. Временно настаняване на лица, пострадали (засегнати) от бедствието, в сгради с 
друго предназначение за срок до 6 месеца. 
 (3) Условията и редът за провеждане на евакуация и разсредоточаване се определят с 
наредба на Министерски съвет. 

 7. Ред за събиране, анализиране и споделяне на информацията, отнасяща се за 
бедствието и неговите последици: 
 Оперативният център в РДПБЗН Пазарджик приема и оценява информацията за 
възникнали бедствия. Получената и предадена гласова информация в и от оперативния център 
се записва и архивира с възможности за последващо прослушване. 
 Информацията в ОЦ на РДПБЗН Пазарджик се получава от: 

 Приетите информация и сигнали, подадени от населението на ЕЕНСП 112 Районен 

център Кърджали и Националния оперативен център. 
 Информация и сигнали от дежурните по общински съвет в общините. 
 Информация и сигнали от дежурния в областния съвет за сигурност. 
 Информация от дежурния в ОД МВР Пазарджик и от дежурния в Районна 

координационна централа на ЦСМП Пазарджик. 
 Информация от ръководителя на операциите и екипите в мястото на намесата. 
 Информация от обекти на критичната инфраструктура 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Национален оперативен 

център 

ГДПБЗН-МВР 

ЕЕНСП 112 

Районен център 

Кърджали 

Оперативен център 

на  

РДПБЗН Пазарджик 

Дежурен ОДМВР 

Пазарджик 
Дежурен Районна 

Координационна 

централа 

На ЦСМП Пазарджик 

Дежурен областен 

Съвет за сигурност 

Обекти от критичната 

инфраструктура 
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 8. Ред за преминаване на по-високо ниво на управление при бедствия: 
 Когато мащабът на бедствието надхвърля възможностите за справяне с наличните сили и 
средства на ЕСС на общинско ниво и са необходими допълнителни ресурси, съответният кмет 
на засегнатата община може да поиска от Областния управител помощ и обявяване на 

„бедствено положение“ чрез Оперативния център на РДПБЗН-МВР. При въвеждане на областния 
план за защита при бедствия управлението преминава на областно ниво. 
 Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в 
засегнатите територии продължава да изпълняват своите функции и задължения, като 
координацията и управлението на силите и средствата на ЕСС се осъществява на областно ниво 
от съответния областен управител и щабът за изпълнение на областния план за защита при 
бедствия. 

 Когато мащабът на бедствието надхвърля възможностите за справяне с наличните сили и 
средства на ЕСС на областно и общинско ниво и са необходими допълнителни ресурси, 
съответният областен управител може да поиска помощ чрез Националния оперативен център 
на ГДПБЗН-МВР. При въвеждане на националния план за защита при бедствия управлението 
преминава на национално ниво. 
 Областните и общинските щабове за изпълнение на съответните планове за защита при 
бедствия в засегнатите територии продължават да изпълняват своите функции и задължения, 

като координацията и управлението на силите и средствата на ЕСС се осъществява на 
национално ниво. 
 
 

РАЗДЕЛ VІ.  
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ 

 1. Цели: Своевременно възстановяване на нормалните функции и дейности на 

обществото и обектите от критичната инфраструктура, и минимизиране на последиците от 
бедствието. 
 2. Структура и управление на процеса: Процесът е регламентиран в глава шеста (от 
чл.54 до чл.58) от Закона за защита при бедствия и в Правилника за организацията и 
дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 
Министерския съвет. 

 чл.55(1) Подпомагането и възстановяването при бедствие включва предоставянето на 
неотложна и възстановителна помощ на пострадалите (засегнатите) лица и извършване на 
неотложни възстановителни работи след бедствие. 
 (2) Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кметовете на 
общините и включва: 
 1. Изхранване и временно настаняване на пострадалите (засегнатите) лица и животни; 

Дежурен  

община 

Пазарджик 

Дежурен  

община 

Лесичово 

Дежурен  

община 

Белово 

Дежурен 

 община 

Септември 

Дежурен 

 община 

Велинград 

Дежурен 

 община 

Ракитово 

Дежурен 

 община 

Сърница 

Дежурен 

 община 

Стрелча 

Дежурен 

 община 

Панагюрище 

Дежурен 

 община 

Батак 

Дежурен 

 община 

Брацигово 

Дежурен 

 община 

Пещера 
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 2. Раздаване на облекло и битово имущество на  пострадалите (засегнатите) лица; 
 3. Предприемане на други необходими мерки. 
 (3)  Възстановителната помощ се предоставя на физически лица при необходимост от 
основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, ако лицата отговарят на критерии, 
определени в правилника по чл. 54, ал. 6, наличието на които се установява въз основа на 
анкета, извършена от органите на Агенцията за социално подпомагане. Възстановителната 

помощ се предоставя при условия и по ред, определени с правилника по чл. 54, ал. 6, и не 
може да превишава стойността на данъчната оценка на жилището. 
 (4) Възстановителната помощ се предоставя за: 
 1. частичното възстановяване и/или частичната замяна на конструктивни елементи на 
строежа, както и за строително-монтажни работи, с които първоначално изпълнени, но 
увредени конструкции и конструктивни елементи, се заменят с други видове или се извършват 
нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, след издаване на 

разрешение за строеж; 
 2.  премахване на строежи, за които е издадена заповед от кмета на общината 
съгласно чл. 195, ал. 6 ЗУТ, които поради природно явление с геоложки или 
хидрометеорологичен произход са станали опасни за здравето и живота на гражданите, 
негодни са за използване, застрашени са от самосрутване и не могат да се поправят или 
заздравят. 
 (5)  Неотложните възстановителни работи след бедствие се организират от органите на 

изпълнителната власт в съответствие с функциите им, определени в този закон, в специални 
закони и в подзаконови нормативни актове. 
 (6)  Временното настаняване по ал. 2, т. 1 се извършва в резервните жилища по чл. 45 
от Закона за общинската собственост, в други имоти, във фургони за живеене, сглобяеми къщи 
или палатки, предоставени от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, 
юридически и физически лица. 
 Чл. 56. (1) Комисията приема решение за предоставяне на средства от резерва за 

непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последиците от бедствия и контролира целевото им разходване. Решението на 
комисията се одобрява от Министерския съвет. Средствата се предоставят за финансиране на: 
 1. превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от програмите по чл. 
6а, ал. 2, т. 2, 4 и 5 като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния 
компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници; 
 2. непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на 

включените сили и средства на единната спасителна система; 
 3. неотложни възстановителни работи; 
 4. възстановителна помощ по чл. 55, ал. 3; 
 5. контролни проверки по изпълнението на решенията на комисията; 
 6. проверки по жалби и сигнали; 
 7. обезщетяване на физически и юридически лица за реално причинените им вреди при 
или по повод извършването на нормативно установени действия за защита при бедствия при 

условия, по ред и в размери, определени с правилника по чл. 54, ал. 6. 
 (2) Министерският съвет определя лимит, не по-малък от 15 на сто от средствата по ал. 
1, за финансиране на дейностите по ал. 1, т. 1. 
 (3) Редът и условията за финансиране на дейностите по ал. 1, т. 1 се определят с 
правилника по чл. 54, ал. 6. 
 Чл. 57. (1) Предоставените средства се използват по предназначение в съответствие с 

решението на комисията. 
 (2) Промяна на предназначението на предоставените средства се допуска по искане на 
органите на изпълнителната власт след решение на комисията, одобрено с акт на 
Министерския съвет. 
 (3) Отчитането на предоставените средства се извършва в съответствие със Закона за 
публичните финанси и правилника по чл. 54, ал. 6. 
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 (4) При етапно финансиране предоставянето на допълнителни средства за следващ етап 
се извършва след представяне на отчети за извършените разходи пред комисията и пред 
министъра на финансите. 
 чл. 58 Областните управители упражняват контрол по изпълнението на решенията на 
комисията на територията на областта. 
   

 Областният управител организира, координира и контролира процеса на подпомагане 
и възстановяване при бедствия. 
 Областният щаб за защита при бедствия предлага на областния управител за 
одобрение решения, относно необходимия обем и ресурсно осигуряване на спасителни и 
неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране 
на последствията от бедствието и за подпомагане на засегнатото население. 
 Кметът на община: 

 Осигурява фургони за живеене, сглобяеми къщи или палатки, ако не разполага с 
резервни жилища по Закона за общинската собственост. 

 Организира и координира временното извеждане и предоставяне на неотложна помощ 
на пострадалите. 

 Организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението 
при бедствия и оказва съдействие на органите на Агенцията за социално подпомагане при 
извършване на анкета на пострадалите физически лица. 

 Общинският щаб за защита при бедствия предлага на областния управител за 
одобрение решения, относно необходимия обем и ресурсно осигуряване на спасителни и 
неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране 
на последствията от бедствието и за подпомагане на засегнатото население. 

 Областният съвет на БЧК Пазарджик: Организира и координира дарителски 
кампании по ред определен от Български Червен Кръст. 
 3.  Оценка на първоначалните нужди и щетите: 

 3.1 Оценка на първоначалните нужди: 
 3.1.1 Първоначални нужди на бедстващо население: Включва осигуряване на 
подслон, храна, вода за питейни и битови нужди, отопление, облекло и завивки, медицинско 
обслужване на хора със специфични медицински потребности. 
 Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кметовете на общини. За 
извършване на дейностите се използва целия наличен човешки ресурс на общинските 
администрации, доброволните формирования, доброволци, Регионална дирекция Социално 

подпомагане Пазарджик, Областен съвет на БЧК Пазарджик, съответния Общински щаб за 
защита при бедствия и Областния щаб за защита при бедствия. 
 За подслон могат да се използват общински обекти, незасегнати от бедствието като: 
резервни жилища по Закона за общинската собственост, обществени сгради (училища, детски 
градини, спортни и концертни зали и други). При необходимост се отправя искане до 
централните и териториалните органи на изпълнителната власт, юридически и физически лица 
за предоставяне на фургони за живеене, сглобяеми къщи или палатки. 

 Със съгласието на собствениците могат да се използват допълнително: обекти на 
министерства и ведомства с възможност за временно настаняване на бедстващи, хотели и други 
частни обекти с възможности за временно настаняване на бедстващи. 
 Осигуряването на храна и вода за питейни и битови нужди се извършва съвместно с 
Областния съвет на БЧК, Регионална дирекция за социално подпомагане Пазарджик и 
съответното В и К дружество. За първите три дни се предвижда разчет от суха храна. 

Съобразно обстановката и продължителността на бедствието е удачно да се използват със 
съгласието на собствениците: заведения за обществено хранене, организиране на походни 
кухни, както и съдействие от Министерството на отбраната. 
 Отопление, облекло и завивки се извършва извършва съвместно с Областния съвет на 
БЧК, Регионална дирекция за социално подпомагане Пазарджик. При необходимост се отправя 
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искане към ГДПБЗН МВР и Министерството на отбраната за предоставяне на необходимото 
имущество. 
 Медицинското обслужване се извършва съвместно с Регионална здравна инспекция 
Пазарджик и Болничните заведения на територията на областта. При необходимост се отправя 
искане до Министерството на отбраната за разгръщане на полева болница или полеви 
медицински пункт.   

 3.1.2 Първоначални нужди за обекти от критичната инфраструктура: Включва 
осигуряване на аварийни екипи, техника, материали и оборудване за възстановяване на 
основните функции на обектите. Огледите от специалисти и необходимите ресурси се 
осигуряват от собствениците на обектите и съответните министерства и ведомства, чиято 
собственост са обектите.  
 3.2 Оценка на щетите и предоставяне на възстановителна помощ: Редът е 
регламентиран в Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МКВПСМС). 
 3.2.1 Възстановителна помощ на физически лица: Регламента е разписан в раздел 
IV от Правилника на МКВПМС. 

Чл. 26. (1) Комисията приема решение за предоставяне на възстановителна помощ на 
физически лица за подпомагане възстановяването на жилищата им, засегнати от бедствие. 

(2) Право на възстановителна помощ по ал. 1 имат собствениците на законно 
построени и единствени жилища или лицата, които имат учредено вещно право на ползване на 

тези жилища. 
(3)  За едно и също жилище не може да бъде отпускана повече от една 

възстановителна помощ. При съсобственост възстановителната помощ се предоставя на лицата 
по ал. 2 в размер, пропорционален на идеалните им части. 

(4)  Лицата по ал. 2 подават декларация - Приложение № 5. 
Чл. 26а. Лицата по чл. 26, ал. 2 трябва да отговарят на следните условия: 
1. средномесечният им доход и на членовете от семейството им за предходните 12 

месеца преди месеца на подаване на декларацията по чл. 26, ал. 4 да не надвишава размера 
на официалната линия на бедност за съответната година; 

2. да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са съдружници или 
акционери в търговско дружество; 

3. да нямат вземания, влогове, дялови участия или ценни книжа, чиято обща стойност 
за отделното лице или за всеки един от членовете от семейството им да надхвърля 500 лв.; 

4. да не са извършвали в предходната и/или в текущата година разпоредителни сделки 

с движимо и недвижимо имущество и/или идеални части от него, общата стойност на които 
надвишава 12-кратния размер на линията на бедност за съответната година, с изключение на 
случаите, когато в семейството има лице/лица с трайни увреждания и сделката е извършена с 
цел смяна на жилището с оглед на осигуряване на достъпна жизнена среда на лицето/лицата с 
увреждания; 

5. да нямат изискуеми публични задължения за жилището, за което се иска 
възстановителна помощ. 

(2) Установяването на условията по ал. 1, т. 1 - 4 се извършва от социални работници 
на дирекция "Социално подпомагане", обслужваща територията на съответната община по 
местонахождението на имота, чрез анкетата по ал. 5. 

(3) Установяването на условията по ал. 1, т. 5 и изпълнението на задължението на 
лицата по чл. 34, т. 9 от Закона за защита при бедствия се извършват от кмета на общината. 

(4) Кметът на общината внася искане със списък на лицата по чл. 26, ал. 2 до 

директора на дирекцията "Социално подпомагане", обслужваща територията на общината, за 
установяване на условията по ал. 1, т. 1 - 4. 

(5) Дирекция "Социално подпомагане" извършва анкета съгласно анкетен лист - 
приложение № 6, в жилището на лицата по чл. 26, ал. 2 в срок до 20 дни след депозиране на 
искането по ал. 4. 
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(6) В 30-дневен срок от постъпване на искането по ал. 4 дирекция "Социално 
подпомагане" предоставя на кмета на общината анкетните листове за лицата. 

(7) Кметът на общината установява правоимащите лица, отговарящи на условията по 
ал. 1. Анкетните листове на тези лица се прилагат към искането за финансиране. 

Чл. 27.  Възстановителната помощ се предоставя за: 
1. частичното възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, както 

и за строително-монтажни работи, с които първоначално изпълнени, но увредени конструкции 
и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с 
които се възстановява експлоатационната им годност, след издаване на заповед от кмета на 
общината по чл. 195, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и разрешение за 
строеж; 

2. премахване на жилищни сгради, за които е издадена заповед от кмета на общината 
по чл. 195, ал. 6 ЗУТ, станали са опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за 

използване, застрашени са от самосрутване и не могат да се поправят или заздравят поради 
природно явление с геоложки или хидрометеорологичен произход. 

(2) Предоставената помощ се определя в размер, осигуряващ минимално необходимите 
битови условия на лицата по чл. 26, ал. 2, и не може да превишава стойността на данъчната 
оценка на жилището. 

(3) За недвижими културни ценности дейностите по ал. 1 се извършват по реда на чл. 
73 и 74 от Закона за културното наследство. 

Чл. 28. В срок до шест месеца от бедствието кметовете на общини изпращат в 
комисията и на съответния областен управител заверено копие от заповед по чл. 49, ал. 1 ЗЗБ 
и информация, в която се посочва броят на засегнатите жилищни сгради и самостоятелни 
обекти в тях и списък с адресите им. 

(2) В срока по ал. 1 кметовете на общини издават заповед за назначаване на комисия 
по чл. 196, ал. 1 ЗУТ за определяне на състоянието на засегнатите от бедствието жилища. За 
недвижими културни ценности заповедта се издава съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за 

културното наследство. 
(3) В срок до шест месеца от влизането в сила на заповедта по чл. 195, ал. 4 или 6 ЗУТ, 

съответно по чл. 73, ал. 3 или чл. 74, ал. 1 от Закона за културното наследство - за недвижими 
културни ценности, кметът на общината може да внесе в комисията искане за предоставяне на 
възстановителна помощ за лицата по чл. 26, ал. 2 за направените разходи за: 

1. изработване и одобряване на инвестиционен проект за извършване на строително-
монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на 

територията; 
2. извършване на възстановителни работи, като поправяне и заздравяване на 

засегнатите от бедствието жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях; 
3. премахване на засегнатите от бедствието жилищни сгради и самостоятелни обекти в 

тях. 
(4) Искането по ал. 3 следва да съдържа данни за адресите, данъчните оценки, 

разгънатите застроени площи на засегнатите от бедствието жилища, обосновка за размера на 

възстановителната помощ и заверени копия на: 
1. заповедите по чл. 195, ал. 4 или 6 ЗУТ, съответно по чл. 73, ал. 3 или чл. 74, ал. 1 от 

Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности; 
2. протоколите на комисията по чл. 196, ал. 1 ЗУТ, съответно по чл. 73, ал. 2 от Закона 

за културното наследство - за недвижими културни ценности; 
3. одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват съгласно Закона за 

устройство на територията; 
4. разрешения за строеж. 
Чл. 29. Възстановителната помощ за поправяне, заздравяване на жилища или за 

премахване на жилищни сгради се предоставя на лицата по чл. 26, ал. 2 от кметовете на 
общини. 
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(2) Помощта по ал. 1 се предоставя от държавния бюджет и се разходва по бюджетите 
на общините чрез промени на взаимоотношенията на държавния бюджет и съответните 
първостепенни разпоредители с бюджет.  

Чл. 30. В решението на комисията за предоставяне на възстановителна помощ 
задължително се посочват: 

1. общината, на която се предоставя възстановителната помощ; 

2. предназначението на възстановителната помощ по чл. 28, ал. 3 и адресите на 
жилищата; 

3. размерът на възстановителната помощ. 
 3.2.2 Неотложни възстановителни работи: Регламента е разписан в раздел III от 
Правилника на МКВПМС. 

Чл. 18. По реда на този раздел се предоставят средства за извършване на неотложни 
възстановителни работи за трайно възстановяване на имоти - държавна или общинска 

собственост, читалища и молитвени домове на религиозни институции, които са засегнати от 
бедствия или са в състояние, което застрашава живота или здравето на населението, 
имуществото или околната среда, установено след обследване по реда на Наредба № 5 от 2006 
г. за техническите паспорти на строежите. 

Чл. 19. (1) Исканията по чл. 18 се внасят от съответните първостепенни разпоредители 
с бюджет. 

(2) Областните управители внасят искания за имоти - държавна собственост, които те 

управляват, включително при условията на чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост, 
като за това уведомяват главния секретар на Министерския съвет. 

(3) Исканията за читалища и молитвени домове на религиозни институции се внасят от 
кметовете на общини. 

(4) Искания по ал. 3 могат да внасят и съответните областни управители. 
(5) Кметовете на общини изпращат копие от исканията по чл. 18 до съответния 

областен управител за становище по целесъобразност. 

Чл. 20. (1) Органите по чл. 19 в 14-дневен срок от възникване на бедствието или от 
датата на приключило обследване изпращат в комисията информация съгласно приложение № 
1 за всеки отделен обект.  

(2) Кметовете на общини изпращат копие от информацията и до съответния областен 
управител за сведение. 

Чл. 21. (1) Органите по чл. 19 в 3-месечен срок от изпращането на информацията 
внасят в комисията искане за финансиране. 

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат: 
1. копие от акт за собственост и/или от концесионен договор (ако има такъв); 
2. декларация за наличие на други източници за финансиране, включително 

застрахователно обезщетение; 
3. експертиза и/или заключение съгласно приложение № 2 или приложение № 3; 
4. проект, съдържащ заверена скица за местоположението на обекта, подробна 

количествено-стойностна сметка и становище или разрешително от компетентен орган за 

изпълнение на проекта, ако такова се изисква. 
(3) За основен ремонт, реконструкция или нов строеж, включително премахване при 

необходимост на строеж, се прилагат документите по ал. 2, т. 1 - 3, както и: 
1.  инвестиционен проект по Закона за устройство на територията, фаза технически 

или работен проект; 
2. подробна количествена и стойностна сметка, включваща разходи за проучване, 

проектиране, строителен надзор и непредвидени разходи. 
(4) Към искането за имоти в състояние, което застрашава живота или здравето на 

населението, имуществото или околната среда, установено след обследване, се прилагат 
документите по ал. 2, т. 1 и 2 и ал. 3 и заверено копие от техническия паспорт на строежа или 
от доклада с резултатите от обследването на строежа. 
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(5) Областните управители внасят в комисията становищата си по чл. 19, ал. 5 в срок 
30 дни от датата на получаване на исканията. 

(6) Комисията с оглед специфичния характер на обектите, които подлежат на 
възстановяване, може да изисква и други документи. 

(7) При искане по реда на чл. 10, ал. 5 се прилагат: 
1. актуални документи по ал. 2 - 4, ако е приложимо; 

2. информация за предприети действия за реализиране на предмета на финансиране. 
(8) При етапно финансиране се прилага отчет по чл. 46 за извършените разходи пред 

комисията и пред министъра на финансите. 
Чл. 22. Постъпилите искания за финансиране се оценяват по следните критерии: 
1. степен на увреждане, установена с експертно заключение съгласно приложение № 2 

или приложение № 3; 
2. характеристики, значимост, сложност и рискове за експлоатация на обекта, която се 

отчита в зависимост от категорията на строежа или на засегнатата инфраструктура по Закона 
за устройство на територията, установена с експертно заключение съгласно приложение № 2 
или приложение № 3; 

3. мащаби на бедствието;  
4. опасност от разрушаване, увреждане при повтарящи се отклонения от нормалната 

експлоатация; 
5. социален приоритет - дейности в сектора на здравеопазването, образованието, 

културата и др.; 
6. фаза на възстановителния процес (начало, започнат етап); 
7. срок за възстановяване и въвеждане в експлоатация; 
8. наличие на алтернатива за намаляване на последиците; 
9. поддържане и използване на обекта през предходната бюджетна година; 
10. наличие на допълващ източник на финансиране, включително застрахователно 

обезщетение. 

Чл. 23. (1) Комисията взема решение за отпускане на финансови средства и определя 
техния размер съобразно критериите по чл. 22 и специфичните изисквания за всеки отделен 
случай с цел осигуряване на трайно възстановяване от бедствието. 

(2) За имотите - публична общинска и публична държавна собственост, които подлежат 
на задължително застраховане, от сумата за възстановяване се приспада сумата на 
застрахователното обезщетение. 

(3) При съсобственост сумата за финансиране съответства на процента на дяловото 

участие на държавата и/или на общината. 
Чл. 24. (1) Комисията предоставя авансово отпуснатата с решението сума. 
(2) В случаите по чл. 19, ал. 2 и 4 средствата се предоставят на областните управители 

чрез Министерския съвет. 
 3.2.3 Обезщетяване на физически и юридически лица за реално причинените 
им вреди при или по повод извършването на нормативноустановени действия за 
защита при бедствия: Регламента е разписан в раздел VI от Правилника на МКВПМС. 

 Чл. 36. Комисията приема решение за обезщетяване на физически и юридически лица в 
размер на реално причинените им при или по повод извършване на нормативноустановени 
действия за защита при бедствия имуществени вреди. 
 Чл. 37. (1) Засегнатите лица, както и длъжностните лица, причинили увреждането, в 14-
дневен срок уведомяват кметовете на общини за настъпилото увреждане. 

(2) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 или по собствена 

инициатива кметовете на общини издават заповед за сформиране на общинска комисия за 
установяване и оценка на щетите. В комисията се включва и представител на регионалната 
дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР и един експерт-оценител. 
 (3) В 14-дневен срок от сформирането си комисията по ал. 2 изготвя протокол за оценка 
на вредите и констатации относно причините за настъпването им. Към протокола се прилагат 
снимки на увреденото имущество. 
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Чл. 38. (1) Исканията за обезщетяване се внасят в комисията от кметовете на общини и 
към тях се прилагат: 

1. протоколът на комисията по чл. 37, ал. 3; 
2. разпореждане на компетентния орган за извършване на действията за защита при 

бедствия, довели до увреждането, или негови писмени обяснения - в случай че разпореждането 
е в устна форма; 

3. заверено копие от заповед по чл. 49, ал. 1 или по чл. 50, ал. 1 ЗЗБ за обявяване на 
бедствено положение. 

(2) В случай че компетентният орган не предостави на кмета разпореждането или 
писмените обяснения по ал. 1, т. 2, комисията го изисква служебно. 

Чл. 39. Исканията се разглеждат по реда на постъпването им. 
Чл. 40. В решението на комисията за обезщетяване на физически или юридически лица 

се посочват: 

1. лицата, на които се предоставя обезщетението; 
2. размерът на обезщетението и предназначението му за отстраняване на вредите 

съгласно протокола по чл. 37, ал. 3. 
Чл. 41. Кметовете на общини организират изплащането на обезщетенията на лицата по 

чл. 40, т. 1. 
 3.2.4 Разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи при бедствия на включените чрез оперативните 

центрове сили и средства на единната спасителна система:  Регламента е разписан в 
раздел II от Правилника на МКВПМС. 
 Чл. 15. Комисията приема решение за предоставяне на средства за възстановяване на 
извършени непредвидени разходи: 

1. за спасителни и неотложни аварийни работи (СНАР) при бедствия на включените 
сили и средства на единната спасителна система; 
 2. за обезщетяване на органите на държавната власт, местното самоуправление, 

юридическите лица и гражданите, които са предоставили при поискване от органите за 
пожарна безопасност и защита на населението собствени спасителни, пожарогасителни, 
превозни, съобщителни и други технически средства при бедствия, пожари и извънредни 
ситуации. 
 Чл. 16. Исканията за предоставяне на средства по чл. 15 се внасят: 

1. от министри и ръководители на ведомства - първостепенни разпоредители с бюджет, 
в структурата на които са съответните звена, служби, оперативни структури или държавни 

предприятия; 
2. от областни управители - с уведомяване на главния секретар на Министерския 

съвет; 
  3. от кметове на общини с копие до областния управител - за включените сили и 
средства на единната спасителна система (доброволни формирования, търговски дружества, 
еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън 
структурите на Министерството на здравеопазването и др.). 

 Чл. 17. Органите по чл. 16: 
1. посочват в искането основанието за извършването на разходите, като прилагат, ако 

са приложими: 
а) заповед по чл. 49, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 или решение по чл. 50а ЗЗБ за обявяване на 

бедствено положение; 
б) заповед или решение на Министерския съвет за продължаване, съответно за отмяна, 

на бедственото положение; 
в) документ от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на 

населението"/Районна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" за включени 
сили и средства по реда на чл. 29, ал. 2, т. 4 ЗЗБ; 

г) споразумение по чл. 9, ал. 17 ЗЗБ с юридическите лица и едноличните търговци, 
включени в плановете за защита при бедствия; удостоверение съгласно чл. 25, ал. 1 от 
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Наредба № 8121з-1006 от 24 август 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и 
спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на 
Министерството на вътрешните работи или други удостоверителни документи за използването 
на допълнителни сили и средства; 

д) информация за фактическите обстоятелства - събитие, място, време, предприети 
действия, включени сили и средства на единната спасителна система; 

2. прилагат към искането справка за извършените непредвидени разходи по 
второстепенни разпоредители с бюджет или държавни предприятия по вид и стойност; 
непредвидените разходи се определят като разлика между сумата на извършените разходи и 
средствата, осигурени в бюджета; 

3. прилагат към искането отчет съгласно приложение № 4 към чл. 46, ал. 1 с описи на 
разходооправдателните документи по второстепенни разпоредители с бюджет или държавни 
предприятия, съдържащи: извършител на разхода, номер на документа и дата (дд/мм/гг) на 

съставяне на документа, стойност на разхода, протоколи; оригиналните разходооправдателни 
документи се съхраняват при прекия извършител, а заверените копия на документите - при 
второстепенния разпоредител или държавното предприятие; 

4. прилагат към искането заверени за вярно с оригинала копия на 
разходооправдателните документи и протоколите от описите по ал. 1, т. 3 с дата не по-късно от 
30 дни след края на действието, съответно след отмяната на бедственото положение. 

(2) Кметовете на общини изпращат копие на искането и на документите по ал. 1 на 

областните управители за получаване на становище относно целесъобразността на 
извършените разходи. 

(3) Областните управители изпращат на комисията с копие до кметовете на общини 
становищата си по ал. 2 в срок до 30 дни от датата на получаване на исканията. 
 (4) Исканията за разплащане на разходите за СНАР се разглеждат по реда на 
постъпването им. 
 4. Предоставяне на информация на населението: Кметовете на общини: 

 Оповестяват решенията на МКВП, като ги поставят на видно място в сградата на 
общината и на страницата на общината в интернет; 

 уведомяват лицата по, които имат право на възстановителна помощ за решението 
на комисията; 

 организират изпълнението на решенията на комисията, като предоставят 
възстановителната помощ на лицата, чиито жилища са засегнати от бедствие и са одобрени от 

МКВП, след като те представят документи за плащане на: 
а) инвестиционните проекти, когато такива се изискват съгласно Закона за устройство на 

територията; 
б) извършените строителни работи по актове и протоколи по Наредба № 3 от 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството. 
 
 5. Финансово осигуряване: Финансовото осигуряване на процеса по възстановяване и 
подпомагане се осигурява чрез: 

 Средства от Държавния бюджет, чрез Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. 

 Общински бюджети. 

 Бюджети на министерства и ведомства. 

 Структурни фондове на Европейския съюз. 

 Застрахователни компании. 

 Дарения и други. 

 Търговски дружества и едноличните търговци- за обектите им. 
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РАЗДЕЛ VІІ.  

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

Планът за защита при бедствия се преразглежда и актуализира най-малко веднъж на 5 

години, след всяко въвеждане на съответния план, както и при промяна на нормативната 

уредба, свързана с изпълнението му. 

Планът за защита при бедствия може да се преразглежда, изменя, допълва, отменя или 

заменя по реда на ЗЗБ, по всяко време от Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, 

като актуализации на плана задължително се правят при организационни промени или промени 

в процедурите, както и при други събития, които оказват въздействие по изпълнението на 

плана и процедурите. 

Актуалното състояние на Общинският план за защита при бедствия се следи и поддържа 

от Секретаря на Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия със съдействието на 

ръководителите на работни групи в рамките на съвета. Текущ анализ на резултатите и 

управлението на процесите се извършва по време на заседанията на Общинският съвет за 

намаляване на риска от бедствия, по теми заложени в План за работата на съвета. За промяна 

на плана се използват и констатациите от годишния доклад до Националния съвет за 

намаляване на риска от бедствия, за състоянието на защитата при бедствия на територията на 

общината. 

Информацията за извършените промени се предоставя на РДПБЗН Пазарджик, ОД МВР 

Пазарджик, Център за спешна медицинска помощ Пазарджик и Областен съвет на БЧК 

Пазарджик, за нанасяне на промените в екземпляра от плана, предоставен на тях. 

Планът се оценява по отношение на точност, практическа приложимост, обхват и 

координация.   

Точността се проверява и оценява по отношение на: 

 Пълни и актуални приложения 

 Връзките към организациите и определените функции и ресурси са пълни и актуални; 

 структурирането на частите на ЕСС и щаба за изпълнение на ПЗБ съответстват на 

тяхното описание в ПЗБ. 

Практическата приложимост се проверява и оценява по отношение на: 

 местните власти и партньорски организации включени в ПЗБ са в състояние да 

осъществят определените им функции, описани в плана; 

 организациите представени в СНРБ и съставните части на ЕСС на местно ниво 

разполагат с необходимите ресурси, за да бъдат в състояние да изпълняват техните функциите 

описани в ПЗБ. 

Обхватът се проверява и оценява по отношение на: 

 проверка за наличието на опасности, които не са разгледани в ПЗБ; 

 разглеждане на механизмите за въздействие чрез превенция, готовност, реагиране и 

възстановяване по отношение на разгледаните рискове; 

 оценка на адекватността на съществуващите връзки между ПЗБ и плановете на 

участващите организации и институции. 
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Координацията се проверява и оценява по отношение на: 

 ролите и отговорностите са ясно дефинирани; 

 описанието на това как институциите ще работят заедно в случай на бедствие е 

недвусмислено; 

 функциите в ПЗБ са ясно описани; 

 целите и задачите на ПЗБ са в съответствие с целите и задачите на НСНРБ; 

 заложените мерки в ПЗБ са в съответствие с тези в Националния план за защита при 

бедствия 

РАЗДЕЛ VІІІ.  
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
1. Планове за специфични опасности: 

 
1.1 Част Земетресение 
1.2 Част Ядрена или Радиационна авария 
1.3 Част Наводнение 

 Речно наводнение 

 Наводнение вследствие преливане на голям язовир или повреда на язовирна стена 
 Наводнения от повреда на хвостохранилища и шламохранилища 
 Наводнение от липса на капацитет на отводнителните съоръжения в урбанизираните 

територии 
1.4 Част Пожари 

 Пожари в урбанизирана територия 
 Горски пожари 
 Пожари в земеделски земи, пасища и необработваеми площи 

1.5 Част Промишлени аварии 
1.6 Част Обилни снеговалежи и снегонавявания 
1.7 Част Свлачища и срутища 
1.8 Част Транспортни катастрофи 

 Автомобилен транспорт 
 Железопътен транспорт 

1.9 Част Силни бури 
1.10 Част Градушки 
1.11 Част Епизоотии 
1.12 Част Епидемии 
1.13 Част Продължителни засушавания 
 2. Заповед за състава на общинския щаб за защита при бедствия. 
 3. Списък на телефоните на членовете на общинския щаб за защита при 
бедствия. 
 4. Списък на кметовете на населени места в общината - телефони за връзка. 
 5. Списък на ръководителите на основните съставни части на ЕСС с телефони за 
връзка. 
 6.  Телефони за връзка с дежурните в Общинска администрация Сърница 
 7. Списък на фирмите като част от ЕСС, техника, ръководители, телефони. 
 8. Структура на териториалните звена на министерства и ведомства - състав и 

техника. 
 9. Документи при „бедствено положение“. 
 10. Разчет за 3 дни- суха храна и вода. 
 11. Разчети за евакуация и разсредоточаване. 
 12. Разчети за индивидуални средства за защита и йодни таблетки 
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З А П О В Е Д  
 

№ ................/………… г.  
 

 На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл.50, ал.1 и 64, ал.2 от 

Закона за защита при бедствия.  

 

 

 
ЗАПОВЯДВЯМ: 

 

Обявявам „бедствено положение” за територията на Община Сърница и въвеждам в 

изпълнение областния план за защита при бедствия на община Сърница в част 

„....................................”, утвърден със заповед рег №....................................... г. 

1. Обстоятелства , които налагат обявяването: ……………………………………………….... 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

2. Обосновка на необходимостта от обявяване на бедствено положение:......... 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

..................................................................................................................  

3. Граници на територията на която се обявява бедственото положение:......... 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

4. Мерки за овладяване на бедствието, включително предприетите временни 

ограничения върху правата на гражданите:............................................................. 

4.1. .……………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.2.  .......................................................................................................... 

4.3. ........................................................................................................... 

4.4. ........................................................................................................... 

5 . Органи и длъжностни лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки:  

5.1. За ръководител на операциите определям……………………………….................... 

.................................................................................................................. 

5.2. За изпълнение на дейностите по т.4.1 и 4.2 определям 

…………………………………………........................................................................................ 

5.3. За изпълнение на дейности по т.4.3, 4.4 определям…………………................. 

.................................................................................................................. 
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 6.  Начало на въвеждане на бедственото положение – ......... часа на ....................г  
7. Срок на действието на бедственото положение – до ............ часа ..................г. (не 

повече от 7 дни)!!!!!!!! 

Заповедта да се доведе до знанието на всички длъжностни лица имащи отношение по 

защитата на населението и включени в областния план за защита при бедствия за сведение и 

изпълнение.  

 

Обявеното бедствено положение  да се разгласи чрез средствата за масово 

осведомяване.  
 

Копие от заповедта да се изпрати незабавно на Министъра на вътрешните работи и ОЦ 

на РДПБЗН Пазарджик.  
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.  

 

 
 

 
…………………………… 

Кмет на Община Сърница 
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З А П О В Е Д  

 
№ ................/……………. г.  

 

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл.64, ал.1, т.13 от Закона за 

защита при бедствия, във връзка с обявено „Бедствено положение” на територията на община 

Сърница с рег.№……………………….. 
 
 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

За ръководител на операциите -…………………………………………...- Директор 

................................... 

Ръководителят на операциите да извършва взаимодействие и координация между 

частите на Единната спасителна система, участващи в действията по чл.19, ал.1 от Закона за 

защита при бедствия в района на бедствието. 

Ръководителят на операциите да организира и контролира изпълнението на решенията 

на Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. 

Ръководителят на операциите при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи да ползва при необходимост правата си по чл. 32, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 

и т.6 от Закона за защита при бедствия. 

 

 

 

 

 

Копие от заповедта да се изпрати незабавно в ОЦ на РДПБЗН 

Пазарджик..........................  
 

 

 

 

 
....................................... 

Кмет на Община Сърница 
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З А П О В Е Д  
 

№ ................/………… г.  
 
 

 

 На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл.51, ал.3 от Закона за 

защита при бедствия, поради отпадане на обстоятелствата, послужили за обявяване на 

бедственото положение на територията на Община Сърница 

 

 
ЗАПОВЯДВАМ: 

 
 

 ОТМЕНЯМ, обявеното с моя заповед №........................ “бедствено положение” за 

територията на община Сърница и прекратявам изпълнението на областния план за защита 

при бедствия, считано от ............. часа на ................................ 

 

 

Настоящата заповед да се изпрати на Министъра на Вътрешните работи и ОЦ на РДПБЗН 

Пазарджик,  да се разгласи на жителите и институциите чрез средствата за масово 

осведомяване. 

 

 
 

 
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.  

 

 

 

 

 

 
 

 
............................................... 

Кмет на Община Сърница  
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ДО 

                                                                                                      УПРАВИТЕЛЯ НА ФИРМА 

                                                                                                     ................................................. 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

ИСКАНЕ 

 
От …………………………… КМЕТ НА ОБЩИНАСЪРНИЦА 

 

 

 

 

 

 Уважаеми г- н Управител, 

 

Във връзка с обявено бедствено положение със Заповед №…………………. , 

поради........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

моля за извършване на неотложни аварийни работи да предоставите сили и средства на 

Фирма…………………., включени в плана за защита при бедствия на община Сърница 

 

 

 

 

 

 

 
………………………….. 

Кмет на Община Сърница 
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З А П О В Е Д  
 

№ ................/………….. г.  
 
 
 

Относно: Възлагане на спасителни и неотложни аварийни работи на територията на 

община Сърница 

 
 На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.20 във връзка с  чл.29, 

ал.2,т.4 и чл.37 от Закона за защита при бедствия , чл.17 , ал.1,т.1 във връзка с чл.16 от ПМС 

№58/06.04.2010г. Правилник за организацията и дейността на междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към МС,  

Поради .....................................................................................................:  

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

1. Да бъдат извършени неотложни аварийни работи, както следва: 

1.1. ........................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

1.2 ............................................................................................................. 

1.3.  ........................................................................................................... 

1.4. ............................................................................................................ 

1.5. Ограничаване достъпа на граждани, животни, земеделска и друга техника в 

границите на територията на обявеното бедствено положение. 

2. Привличам сили от ……………………………., включени в областния план за защита при 

бедствия.  

3. Неотложните аварийни работи да започнат незабавно считано от .......... часа на 

.............. г. и продължителност до ...........часа на ...............г. (не повече от 7 дни) 

4. Да се уведоми главния секретар на Министерския съвет 

5. След приключването на неотложните аварийни работи да ми се предоставят всички 

разходооправдателни документи за изразходваните финансови средства. 

Заповедта да се връчи незабавно на Управителя на ………………………………за изпълнение.  

Копие от заповедта и всяка последваща информация за развитието на аварийните 

дейности да се изпраща ежедневно в ОЦ на РДПБЗН Пазарджик от дежурния по Общ.СС. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.  

 

 
…………………………….. 

Кмет на Община Сърница 
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З А П О В Е Д 

 

№ З-0080/ 03.04.2019 г. 

  

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и  65, ал. 1 и т. 7 от Закона за защита при бедствия  

Ⅰ.ОТМЕНЯМ: 

Считано от 03.04.2019г. своя Заповед № З – 00154/09.08.2018 г. 

 

ⅠⅠ.ОПРЕДЕЛЯМ 

Поименен състав на общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при 

бедствия и взаимодействие с областния щаб както следва: 

 

Ръководство: 

1.Ръководител на щаба – Неби Бозов– кмет на Община, тел: 0899917573 

2.Зам. ръководител –Халил Байрактар – заместник-кмет, тел:0896767117 

3.Началник на Щаба –Фейзи Хаджиев – гл. спец. ЧР и ОМП, тел: 0890216613 

4.Секретар на Щаба – Емине Ардалиева – секретар на Община тел: 0894611901 

Членове: 

5.Инсп. Славчо Христов Мечев – ДПК и ПД - РСПБЗН Велинград, тел. 0896767673 

6.Николай Младенов Младенов – Мл. полицейски инспектор, тел. 0893060222 

7.Др. Атидже Мемедова Мутешимова, лекар МЕ гр. Сърница, тел.: 0896/660 057- 

представител на ЦСМП Пазарджик 

8.Реджеп Неджимиев Трампов, технолог по дърводобива, тел.0878536646 – ТП ДГС 

„Селище” 

9.Румен Марянов Лютов, експерт „Стопанско управление” тел. 0886515560/0895665444 -

представител на ВКТВ ЕООД, гр. Велинград 

10. Костадин Христов Чилингиров –Главен специалист , тел. : 0885115524 - Областно 

пътно управление Пазарджик 
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11. Исмаил Салих Халачев, Ветеринарен лекар , тел. : 0899917281 

12. Инж. Бисер Хавальов , Ръководител КЕЦ Девин , тел. : 0882 833386 - представител 

на ЕВН България електрозахранване АД, КЕЦ ДЕВИН 

13. Реджеп Мерджан – Информационно обслужване , тел. 0898696015 

14. Мехмед Фере – Главен специалист ТСУ, тел:0892275954 

15. Аки Кисьов – Гл. специалист Екология, тел: 0896787076 

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Фейзи Хаджиев – Гл. спец. ЧР и 

ОМП 

 

Същата следва да се доведе  до знанието на  членовете на щаба  за сведение и изпълнение и 

до Областен управител на Област Пазарджик за сведение.  

 

 

Подпис………………. 

Неби Бозов 

Кмет на община Сърница 

 

 

Съгласувал:……………..  

Айтен Туджар 

Юрисконсулт на Община Сърница 

 

 

Изготвил:……………………………. 

Емине Ардалиева 

Секретар на община Сърница 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 

                    КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА 
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ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

НА НАЧАЛНИК ЩАБА,  НА ОБЩИНСКИ ЩАБ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 

 

1. Предлага на ръководителя на щаба, график и теми за заседанията, ежегодно до 31 януари. 

2. Предлага актуализиране на заповедта за създаване на областния щаб за защита при 

бедствия и схемата за оповестяване на членовете на щаба. 

3. Представя доклади по темите на заседанията и предлага проекти за решения по тях. 

4. Изпълнява други задачи, възложени му от ръководителя на щаба. 

5. Участва в заседанията на щаба и предлага решения по конкретни проблеми. 

6. Предлага превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от 

бедствия. 

 

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА: 

 

1. Съгласувано с ръководителя на щаба, разпорежда своевременното оповестяване на 

членовете на щаба. 

2. Определя местоположението на щаба. 

3. Информира се оперативната обстановка, за съсредоточените сили и средства и анализира 

информацията и докладва на заседанието на щаба. 

4. Поддържа връзка с ОЦ на РДПБЗН Пазарджик и общинския щаб за защита при бедствия. 

5. Организира своевременното оповестяване и информиране на населението. 

6. Организира извършването на евакуацията и извеждането на застрашени хора, машини, 

съоръжения, материали и др. операции, налагащи се от оперативната обстановка. 

7. Определя местата за незабавно извършване на спасителни и издирвателни дейности. 

8. Определя длъжностни лица, задачите им за изпълнение за овладяване на бедствието и 

осъществява контрол по изпълнението на разпореденото. 

9. Изисква непрекъсната информация за хода на пожарогасителните и аварийно-спасителни 

действия, анализира резултатите от разузнаването и предлага решения за ликвидиране на 

произшествието. 

10. Съобразно обстановката да взема решения и отдава необходимите разпореждания за 

успешно и безопасно ликвидиране на произшествието. 

11. При пристигането на мястото на произшествието се запознава с оперативната обстановка и 

разположението на наличните сили и средства. 

12. Разпределя силите и средствата на участъци, поставя задачи и организира 

взаимодействието им. 

13. Непрекъснато следи измененията на обстановката и взема съответните решения. 

14. Създава необходимия резерв от сили и средства. 
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15. Определя необходимостта от извършване на строителни дейности, преустройства или 

отстраняване на сгради и конструкции с цел намаляване или предотвратяване на заплаха, 

произтичаща от бедствието 

16. Организира и координира извършването на аварийно-възстановителни работи. 

17. Предлага въвеждането на ограничителен режим за населението по влизане, пребиваване и 

движение в определени места и територии. 

18. Извършва координация на частите на Единната спасителна система и допълнителните сили 

и средства в мястото на намеса. 

19. Информира висшестоящи органи в структурата на МВР за хода на действията и нанесените 

щети. 

20. Осъществява контрол по изпълнението на разпоредените мероприятия за овладяване на 

бедствието. 

21. Организира събирането на сведения и доказателства, както и създава условия за запазване 

на откритите веществени доказателства за изясняване на причината за възникване на 

произшествието и съдейства на компетентните органи за установяването й. 

22. Определя и контролира изпълнението на превантивни мерки  за защита на населението при 

възникналото произшествие. 

23. Изпълнява други задачи, възложени му от ръководителя на щаба. 

24. Предлага конкретни решения за овладяване на бедствието. 

25. След овладяване на бедствието, анализира извършените действия по овладяване на 

бедствието и предлага мероприятия за подобряване на реакцията при бедствия. 

 

 

 

 

 

 

Предлага: 

Началник общински щаб 

………………….............. 

 

         

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

  

                                                                                                УТВЪРЖДАВАМ: 

        КМЕТ НА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА 

         

        

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 

 

 

7. Изготвя график и теми за заседанията, ежегодно до 31 януари. 

8. Актуализира заповедта за създаване на общинския щаб за защита при бедствия и схемата за 

оповестяване на членовете на щаба. 

9. Организира подготовката на заседанията. 

10. Подготвя дневен ред. 

11. Подготвя обобщен доклад и проекти на решенията от заседанията. 

12. Организира воденето на протокол от заседанията. 

13.  Изпълнява други задачи, възложени му от началника на щаба. 

14. Участва в заседанията на щаба и предлага решения по конкретни проблеми. 

15. Предлага превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от 

бедствия. 

 

 

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА: 

 

26. Организира своевременното оповестяване на членовете на щаба. 

27. Анализира обстановката и предлага информацията на началника на щаба за доклад. 

28. Организира воденето на протокол от заседанията и проекти на решенията. 

29. Поддържа връзка с ОЦ на РДПБЗН Пазарджик. 

30. Изпълнява други задачи, възложени му от началника на щаба. 

31. Предлага конкретни решения за овладяване на бедствието. 

 

 

 

 

 

Предлага: 

Началник общински щаб 

……………………. 
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        УТВЪРЖДАВАМ: 

        КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА 

         

      

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

НА СЛУЖИТЕЛЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОМП КЪМ 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ КАТО ЧЛЕН НА  ОБЩИНСКИЯ ЩАБ ЗА ЗАЩИТА 

ПРИ БЕДСТВИЯ 

 

 

 

1. Събира данни, анализира и предоставя информация в процеса на работа, за фирми, 

организации и държавни предприятия в района на бедствието, на които са възложени 

военновременни задачи. Предлага и организира евакуацията на производствените 

мощности и хората от тези обекти. 

2. Извършва оценка и предлага мерки за защита при наличие на предпоставки за изтичане на 

класифицирана информация. Следи за изпълнението на предприетите мерки. 

3. Съвместно с Областния военен отдел при необходимост изготвя заявки за мобилизация на 

запаси и техника, необходими за справяне с бедствието. 

4. Събира и обработва постъпилата при дежурните по Общински съвет по сигурност 

информация и предлага варианти за решение, при поискване от ръководителя на щаба. 

5. Поддържа непрекъсната връзка с военните поделения от областта и при необходимост от 

тяхното използване изготвя искания до Министъра на отбраната на Република България. 

6. Предлага деблокиране на част от оперативните или държавни резерви на територията на 

областта при възникване на такава необходимост. 

7.  Координира и методически подпомага действията на експертите по ОМП и защита при 

бедствия на общините, при поискване на съдействие или помощ. 

 

 

 

 

Предлага: 

Началник общински щаб 

………………………….. 
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        УТВЪРЖДАВАМ: 

        КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА 

        

         

 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

НА НАЧАЛНИКА НА УПРАВИТЕЛЯ НА „В и К“ ЕООД ВЕЛИНГРАД, В СЪСТАВА НА 

ОБЩИНСКИЯЩАБ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 

 

 

1. Създава организация в ръководената структура за оповестяване и провеждане на 

спасителни и неотложно аварийно-възстановителни работи. 

2. Привежда в действие аварийния план на  „В и К ”ВЕЛИНГРАД при възникване или 

опасност от бедствия. 

3. Планира и прилага превантивни мероприятия за защита при бедствия за стопанисваните от 

дружеството обекти. 

4. Поддържа аварийни екипи, техника и материали, съобразно аварийния план на 

предприятието. 

5. Организира възстановителни работи в засегнатите участъци от В и К мрежата и предлага 

алтернативни варианти за водоснабдяване. 

6. Събира информация за щети по водоснабдителната и канализационната мрежа. 

7. Участва в заседанията на щаба, предлага решения по конкретни проблеми. 

 

 

 

 

 

 

Предлага: 

Началник общински щаб 

………………………….. 
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                                                                     Приложение №6 
 

СПИСЪК С БРОЯ И ВИДА НА ТЕХНИКАТА, ЕКИПИ НА СТРУКТОРИТЕ 
 
 
 
 
 
 

 

 
ВИД 

 
 
 

 
МАРКА/МОДЕЛ 

 
 

 
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 

 
 

 
Лек автомобил 

 

 
Опел Зафира 

 

 
РА 1999 КА 

 

 
Лек автомобил 

 

 
БМВ 320 

 

 
РА 4334 ВХ  

 

 
Товарен 

автомобил 
 

 
Мерцедес Унимог 

 

 
РА 3496 ВХ 

 

 
Тежкотоварен 

автомобил 

 
Мерцедес 1831 

 

 
РА 9432 КА 

 

 
Тежкотоварен 

автомобил 
 

 
Щаер 18С28 

 
 

 
РА 0919 КВ 

 
 

 
Тежкотоварен 

автомобил 
 

 
Щаер 18С28 

 
 

 
РА 7452 КВ 

 
 

 
Багер 

 

 
Катерпилар 

 

 
 
 

 
Авто вишка 

 
Ман 14163 

 
РА 4348 КК 
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Товарен 

Автомобил 
 

 
Ифа L 60 

 
РА 4419 КМ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Инсп. Славчо Христов Мечев – ДПК и ПД – РСПБЗН Велинград тел. 
0899917573 

2. Николай Младенов Младенов – Мл. Полицейски инспектор тел. 0893060222 
3. Др. Атидже Мехмедова Мутешимова – ЦСМП Пазарджик тел.0896660057 
4. Реджеп Неджимиев Трампов – технолог по дърводобива ДГС Селище тел. 

0878536646 
5. Румен Мариянов Лютов – експерт  ВКТВ ЕООД Велинград тел. 0886515560 
6. Костадин Христов Чилингиров – гл. спец. ОПУ Пазарджик тел. 0885115524 
7. Исмаил Салих Халачев – ветеринарен лекар тел. 0899917281 
8. Инж. Бисер Хавальов – ръководтел КЕЦ Девин тел. 0882833386 
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               Приложение 3 
 

 

 

 

 

СХЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ 
 

 

 

Дежурен по ОбСС 

0885202439 

     

 

             
 

 

Кмет на Община 

Сърница 

0885202460 

  

         

 

 

Зам. Кмет 
0889262239 

  

Секретар 
0889007146 

        

           

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

Кмет на 

кметство с. 

Побит Камък 
0885202435 

Кмет на 

кметство с. 

Медени Поляни 

0889039579 
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 1. Цел: 
 1.1 Намаляване на неблагоприятното въздействие на опасните фактори върху човешкия 
живот, социалната и икономическата структура на общности, инфраструктура, собственост и 
природната среда. 
 1.2 Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от земетресения чрез 
партньорство и по-добра координация. 
 1.3 Създаване на способности за реагиране и възстановяване при земетресения. 
 2. Обхват: Планът се прилага за територията на община Сърница. Изпълнението на 
плана се извършва от съставните части на Единната спасителна система на територията на 
област Пазарджик и Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и 
взаимодействие с Националния и общински щабове. 
 3. Описание на ситуацията: Съгласно картата за сеизмично райониране на Република 
България от Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони, Пазарджишка област попада в Средногорския сеизмичен 
район, който включва Софийска-Маришка и Тунджанска сеизмични зони. Маришката зона 
обхваща средното течение на р. Марица в районите на Пазарджик, Пловдив и Димитровград. 
Огнищата на земетресенията имат дълбочина 10-100 км и магнитуд 7.1-7.5 по Рихтер. С най-
висока интензивност е района на Пловдив, Чирпан, Първомай. Има сравнително висока 
повтаряемост. 
 Друг сеизмичен район, който оказва влияние в областта е Рило-Родопския сеизмичен 
район, който включва Струмската, Местенската и Велинградската зони.  
 Велинградската зона обхваща горното течение на река Марица. Земетръсното огнище 
има дълбочина около 100 км и магнитуд 7-8 по Рихтер. Има основна линия на разлом 
Велинград- Самоков. Вероятно земетресение с епицентър гр. Велинград би засегнало всички 
общини на територията на областта.  
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 Вероятна интензивност на опасни земетресения по Европейската макросеизмична е 8-9 -
10 степен. Вероятни разрушения могат да се очакват в сградите, които нямат сеизмична 
осигуреност и в сгради с лоша поддръжка.  
 Последното голямо земетресение на територията на област Пазарджик е станало на 
03.11.1977 г в 04.25 часа  с епицентър гр. Велинград и е с магнитуд от 7 по Рихтер. Жертви 
няма, но има повредени повече от 7000 сгради в различни общини. 

       

 Освен преките поражения върху сградите, съоръженията, населението и 
релефа ще са налични и вторични отрицателни ефекти като пожари, взривове, 

нарушени комуникации и услуги, проблеми с язовирни стени, свлачища, 

епидемии. 

 При земетресения с магнитуд над седем по Рихтер и интензивност  9-та 
степен по Европейската макросеизмична скала  в епицентралната област се 

наблюдават смесени ефекти от земетръсното въздействие върху хора, сгради и 

околната среда. 

 В резултат на сеизмичното въздействие е възможно възникване на 
следната обстановка: 

 човешки жертви и затрупани хора, нуждаещи се от спасяване; 
 пълни, силни, частични и слаби разрушения на сградния фонд; 
 значителна част от населението ще остане без подслон, нуждаещо се от настаняване и 

всестранно осигуряване;  

 необходимост от медицинско обслужване, от подслон, завивки,  дрехи, храни и вода, 
осветителни и отоплителни източници; 

 нарушаване на електро-, водо- и газоподаване; 
 активизиране на свлачища; 
 възникване производствени аварии и аварии по тръбопроводи, в резултат на което може 

да се получи химическо замърсяване; 
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 създаване на сложна пожароопасна обстановка; 
 повишен риск от автопроизшествия; 
 получаване на повреди в хидротехническите съоръжения и възникване на опасност от 

наводнения; 
 нарушаване на транспортната инфраструктура, предизвикани от разрушения на пътни 

съоръжения - /мостове, надлези, тунели, изкривявания на ж.п. линии и др./ - неизползваеми 

транспортни артерии; 
 възникване на епидемии сред населението и епизоотии при животните. 

Значителни последствия върху всички сфери на обществените отношения и околната 
среда. 
 4. Приети условия за планиране: 
 4.1 Голям брой засегнати жители и възможни човешки жертви; 
 4.2 Участъци с разрушена транспортна и техническа инфраструктури. 

 4.3 Замърсяване и недостиг на вода, храни и други, жизненоважни за населението; 
 4.4 Засегнат обществен и жилищен сграден фонд. 
 4.5 Опасност от епидемии, пожари, разливи на опасни вещества, свлачища, наводнения 
и други. 
 5. Последователност на действията: 
 5.1 Оперативна готовност: Сеизмичните събития на територията на страната и 
околните земетръсни зони се регистрират и отчитат от Националния институт по геофизика, 

геодезия и картография към БАН. Националната сеизмична мрежа оперира на основата на 
модерна цифрова мрежа от 15 регионални сеизмични станции и 3 локални сеизмични станции 
(ЛМС „Козлодуй“, ЛСМ „Провадия“ и ЛСМ „Дунавска трансгранична система“).  Параметрите на 
земетресенията в България и околните земи се определят в реално време.   
 Оперативната информация се предоставя на държавната администрация, на 
обществеността, медиите и всички заинтересовани ведомства и участва в международния 
научен обмен. 

 Националната мрежа за силни земни движения се състои от 33 акселерометрични 
станции, разположени в станции на Националната сеизмична мрежа и в строителни 
конструкции от различен тип. Резултатите се използват за оценка на сеизмичния риск. 
 Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и на 
населението при бедствия се определят с Наредбата за условията и реда за функциониране на 
националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 
изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, 

приета с ПМС № 48 от 1.03.2012 г. (Обн. ДВ, бр. 20 от 2012 г.). 
 Дежурният в ОЦ на РДПБЗН, оперативният дежурен на ОДМВР,  дежурните  по областен 
и общински съвети за сигурност получават информация за параметрите  на земетресението и я 
обменят по между си. Информацията може да се получава и от НОЦ-ГДПБЗН, ЕЕНСП-112, 
Националния институт по геофизика, геодезия и картография при БАН, свидетели, потърпевши 
и други. 
 ОЦ на РДПБЗН уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система 

и координират по-нататъшната дейност на основата на стандартна оперативна процедура. 
 Компетентните съставни части на ЕСС, отговорни за изпълнение на дейностите при 
земетресение - РДПБЗН, ОДМВР, РЦСМП, БЧК, кметове на засегнати общини, РЗИ, ОДБХ, 
РИОСВ,  „В и К“ дружествата и фирмите включени в плана за защита при бедствия, привеждат 
в готовност силите и средствата  за реагиране. 
 ОЦ на РДПБЗН оповестява областния и общинските  щабове на засегнатите общини за 

изпълнение на съответните планове за защита при бедствия по заповед на областния 
управител, кметовете на засегнатите общини или директора на РДПБЗН. 
 При техническа неизправност на Националната система за ранно предупреждение и 
оповестяване на органите на изпълнителната власт, дежурният по Областен съвет за сигурност 
оповестява личния състав на областния щаб по разпореждане на областния управител. 
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 Дежурните екипи на РДПБЗН, ОДМВР, РЦСМП, поддържат постоянна оперативна 
готовност и работят на непрекъснат сменен режим. 
 Времето за привеждане в готовност на останалите структури  в работно време е 30 
минути, а в извън работно време – 60 минути. 
 5.2 Ред за активиране на плана: Със заповед (приложение №16) Кмета на Общината 
обявява “бедствено положение“ за цялата или за част от територията на общината при условие 

че се случва, случило се е или има опасност да се случи земетресение и мащаба на бедствието 
надхвърля възможностите за справяне с наличните сили и средства на ЕСС на общинско ниво  
и са необходими допълнителни ресурси. 
 Съответният кмет на засегнатата община може да поиска от областния управител помощ 
и обявяване на „бедствено положение“ чрез оперативния център на РДПБЗН-Пазарджик. При 
въвеждане на  областния план за защита при бедствия управлението преминава на областно 
ниво.  

 Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия  в 
засегнатите територии продължава да изпълняват своите функции и задължения, като 
координацията и управлението на силите и средствата на ЕСС се осъществява на областно ниво 
от областния управител и щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия.  
 С обявяването на “бедствено положение” се въвежда общинския план за защита при 
бедствия. 
 Искане на допълнителни сили и средства се извършва чрез попълване на приложение 

№22, а възлагане на неотложни аварийни работи се извършва чрез приложение №23. 
 5.3 Определяне на защитни действия: Защитните действия се определят от 
Общинския щаб за защита при бедствия съобразно анализа на обстановката и постъпващите 
сигнали за последствията от земетресението. 
 Основните защитни действия, които могат да се приложат са следните: 

 Приемане , анализиране и разпределяне на информацията за мащабите на 
последствията от земетресението 

 Определяне на основни и алтернативни маршрути за придвижване до зоните на 
пораженията; 

 Определяне на местата на частично или изцяло разрушени обекти за масово 
пребиваване на хора, както и други обекти, в които да започнат незабавни спасителни и 
издирвателни работи; 

 Разчистване на маршрутите и осигуряване на достъп до разрушените сгради 
 Оказване на първа помощ на място на пострадали и транспортирането им до лечебни 

заведения 
 Проверка на състоянието на средствата за комуникация. 
 Овладяване на възникнали пожари 
 Изключване на електроснабдяване, водоподаване и газоподаване, проверка на 

съоръженията им преди възобновяване на снабдяването. 
 Периодично информиране на населението за бедствието и даване на препоръки за 

поведение и действие по националните и местни медии (за местните медии - Приложение № 

24). 
 Проверка за налично замърсяване с радиоактивни източници, промишлени отровни 

вещества или биологично замърсяване. 
 Проверка наличието на взривоопасни концентрации във въздуха в следствие изтичане 

на газове или течности. 
 Проверка на състоянието на хидротехническите съоръжения; 

 Проверка на състоянието на болнични, социални заведения и местата за лишаване от 
свобода; 

 Проверка на състоянието на пътища и жп линии, както и съоръженията към тях. 
 Определяне на обекти, на които е необходимо да се осигури незабавна охрана. 
 Проверка на обектите с национално значение; 
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 Организиране на пробовземане на вода, храна и почви и анализ на годността им. 
Извършване на замервания на въздуха. 

 Проверка на състоянието на големите животновъдни обекти; 
 Определяне на места за настаняване на население, останало без подслон, както и 

осигуряване на необходимите минимални битови условия; 
 Определяне на места за палаткови лагери, походни кухни и за раздаване на храна, вода 

и продукти от първа необходимост. 
 Евакуация на население, при необходимост и съобразно обстановката 
 Определяне на места за разгръщане на полеви болници; 
 Определяне на места за съхранение на телата на загиналите, организиране на 

разпознаването им и организиране на погребването им.  
 Разсредоточаване на културни и материални ценности 
 Организиране на загробването на умрели животни. 

 Оценка на състоянието на епидемиологичната обстановка. 
 Осигуряване на обществения ред; 
 Оценка на щетите и определяне на сгради, които е необходимо да бъдат разрушени; 
 5.4 Предупреждение и оповестяване на населението: При възникване на 

земетресение населението в областта се информира за развитието на ситуацията, за 
предприетите от изпълнителната власт защитни мерки и получава указания за поведение и 
действие чрез средствата за масова информация. 

Отговорникът за публична информация към Областния щаб за защита при бедствия 
организира предоставянето на информация за населението чрез медиите за мащабите на 
бедствието и предприетите мерки от изпълнителната власт и Единната спасителна система. 
 Предоставят се указания с мерките за защита и поведение на населението (Приложение 
№24). 

Указания на населението при възникване на земетресение се дават и чрез озвучителните 
средства, монтирани на автомобилите на ОДМВР и РДПБЗН. 

5.5 Изпълнение на защитни действия: Повечето защитни действия се прилагат 
едновременно съобразно обстановката и решенията на Областния щаб за защита при бедствия 
и ръководителя на операциите. 

 

ДЕЙСТВИЯ ОТГОВОРНИ СТРУКТУРИ 

Приемане , анализиране и разпределяне 
на информацията за мащабите на 

последствията от земетресението 

ОЦ на РДПБЗН, ОДМВР, дежурни в 
областен и общински съвети 

Определяне на местата на частично или изцяло 
разрушени обекти за масово пребиваване на 

хора, както и други обекти, в които да започнат 
незабавни спасителни и издирвателни работи; 

РДПБЗН Пазарджик, областен щаб, 
общински щабове 

Определяне на основни и алтернативни 
маршрути за придвижване до зоните на 
пораженията; 

ОДМВР, ОПУ, кметове на общини, 

РДПБЗН 

Разчистване на маршрутите и осигуряване на 

достъп до разрушените сгради 
РДПБЗН, кметове на общини, ОПУ, 
Юридически лица  

Оказване на първа помощ на място на 
пострадали и транспортирането им до лечебни 
заведения 

ЦСМП, БЧК, РДПБЗН 
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Проверка на състоянието на средствата за 
комуникация. 

Телекомуникационни компании 

ОДМВР за работния честотен диапазон 

на МВР 

Овладяване на възникнали пожари РДПБЗН, доброволни формирования 
към общините 

Изключване на електроснабдяване, 

водоподаване и газоподаване, проверка 

на съоръженията им преди 
възобновяване на снабдяването 

Доставчици на съответната услуга 

Периодично информиране на 

населението за бедствието и даване на 

препоръки за поведение и действие по 
националните и местни медии (за 

местните медии - Приложение № 24). 

Областен щаб за защита при бедствия- 

връзки с обществеността 

Проверка за налично замърсяване с 
радиоактивни източници, промишлени отровни 
вещества или биологично замърсяване. 

РЗИ, ОДБХ, РИОСВ, РДПБЗН 

Проверка наличието на взривоопасни 
концентрации във въздуха в следствие изтичане 
на газове или течности. 

РДПБЗН, РИОСВ 

Проверка на състоянието на болнични, социални 

заведения и местата за лишаване от свобода; 
РЗИ, РД Социално подпомагане, 

кметове на общини, Регионална 

служба Изпълнение на наказанията 

Пазарджик 

Проверка на състоянието на хидротехническите 
съоръжения; 

Кметове на общини, Собственици на 

съоръжения, Регионален отдел Надзор 

на язовирните стени и съоръженията 

към тях 

Проверка на състоянието на пътища и жп линии, 
както и съоръженията към тях. 

ОПУ, НКЖИ, кметове на общини, 

Автомагистрали ЕАД 

Определяне на обекти, на които е необходимо да 
се осигури незабавна охрана. 

ОДМВР, кметове на общини, Областен 

щаб за защита при бедствия 

Проверка на обектите с национално значение; Собственици на обекти с Национално 

значение, ТДНС 

Организиране на пробовземане на вода, храна и 
почви и анализ на годността им. Извършване на 
замервания на въздуха. 

РЗИ, ОДБХ, РИОСВ 

Проверка на състоянието на големите 
животновъдни обекти; 

ОДБХ, ОД Земеделие, собственици на 
големи животновъдни обекти 

Осигуряване на обществения ред и ОДМВР, частни охранителни фирми 
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сигурност:   

- охрана на обществения ред, на 

частната и публичната собственост; 

- контрол на въведените забрани. 

при необходимост 

Евакуация на население, при 

необходимост и съобразно обстановката 

приложение №26 

Провежда се след заповед на: 

кмет на община 

областен управител 

министър-председателя 

Разсредоточаване на културни и 

материални ценности 

Кметове на общини и собственици на 

културни и материални ценности 

Определяне на места за настаняване на 
население, останало без подслон, както и 
осигуряване на необходимите минимални битови 
условия; 

Кметове на общини съобразно 

разчетите за евакуация и 
разсредоточаване приложение №26 

Определяне на места за палаткови лагери, 
походни кухни и за раздаване на храна, вода и 
продукти от първа необходимост. 

Кметове на общини съобразно 

разчетите за евакуация и 

разсредоточаване приложение №26 

Определяне на места за разгръщане на полеви 
болници; 

РЗИ, МО 

Определяне на места за съхранение на телата на 
загиналите, организиране на разпознаването им 

и организиране на погребването им.  

РЗИ, Болнични заведения, ОДМВР, 
кметове на общини, погребални 

агенции 

Организиране на загробването на умрели 
животни. 

Кметове на общини, ОДБХ, 

собственици на големи животновъдни 
обекти 

Оценка на състоянието на епидемиологичната и 

епизоотичната обстановка. 
РЗИ и ОДБХ 

Оценка на щетите и определяне на сгради, които 
е необходимо да бъдат разрушени; 

Кметове на общини и институции, 

собственици на сгради 

 
 5.6 Изпълнение на дейности по възстановяване: 

 Редът е разписан в Раздел VI от Плана за защита при бедствия – 
Възстановяване и подпомагане. 
 Организирането, координирането, съхранението и предоставянето на населението на 
дарения и помощи се извършва от Областния съвет на БЧК със съдействието на кметовете на 
общини. 
 Неотложните възстановителни работи след бедствие за обектите, общинска собственост, 
се организират от кметовете на общини, съгласно общинските планове за защита при бедствия, 
а за обектите, държавна собственост – от областния управител и териториалните структури на 
министерства и ведомства. 
 Областният щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на база 
оценка и анализа на ситуацията предлага решения за възстановяване на жизнено важни услуги 
за населението.    
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Дейности Отговорни структури 

Настаняване на евакуирано население 
Кметове на общини 
 

Осигуряване на палатки, фургони и сглобяеми 
къщи за останалите без подслон. 

ОА, БЧК, кметове на общини 
 

Осигуряване на сграден фонд за държавни 

структури, включително за щабове за изпълнение 
на съответния план за защита при бедствия.  

ОА, кметове на общини 

 

Осигуряване на продукти от първа необходимост, 
лекарства и осигуряване на питейна вода и вода за 
битови нужди. 

ОА, кметове на общини, РЗИ, 
БЧК, РДСП, ВиК дружества  

Отстраняване на аварии по преноса и снабдяването  

с ел. енергия, природен газ и горива. 

Електроразпределителни 

дружества, Газоразпределителни 
дружества, кметове на общини 

Отстраняване на аварии по В и К 
инфраструктурата. 

В и К дружества, кметове на 
общини 

Определяне степента на разрушения на 

сградите и съоръженията и предприемане 

на действия по укрепване или 

разрушаване на повредени сгради.    

Комисии по реда на Правилника 
на МКВПМС, кметове на общини 

Възстановяване на железопътна инфраструктура НК ЖИ 

Възстановяване на пътна инфраструктура ОПУ, кметове на общини 

Възстановяване на обекти от критичната 
инфраструктура 

Собственици на обекти 

Раздаване на помощи на пострадалото 

население.  

БЧК, кметове на общини, 

РДСП 

Лечение на пострадали Болнични заведения, МЗ 
Осигуряване функционирането на домове за деца, 
лишени от родителски грижи и хора със 
специфични потребности 

Кметове на общини, РДСП 

Осигуряване на пациентите със специфични 

медицински потребности (хемодиализа и други) 
РЗИ, РДПБЗН, БЧК, 

диализни центрове 

Организиране и опазване на обществения 

ред 

ОДМВР 

Мероприятия по хигиенизиране на 
сградите 

Кметове на общини, 
собственици, РЗИ 

Оказване на психологична помощ и 

психосоциална подкрепа на пострадалите 

и на спасителните екипи. 

БЧК, РЗИ, ОДМВР 

Мероприятия по възстановяване на 
учебния процес в училища и детски 

градини 

РУО, Директори на 
училища, кметове на 

общини 

Мероприятия по хигиенизиране на големи 

животновъдни обекти и осигуряване на 
прехрана на животните 

Собственици на 

животновъдни обекти 

Мероприятия по връщане на културни и Кметове на общини и 
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материални ценности при извършено 

разсредоточаване 

собственици на културни и 

материални ценности 

 6. Организация и разпределение на отговорностите: 
 6.1 Основни части на Единната спасителна система: Предприемат незабавни 

действия по изпълнението на плана. 
 6.2 Кмета на Общината: 
 Организира и ръководи защитата при земетресение в общината; 

 Създава организация за ранно предупреждение за бедствия; 
 Създава със заповед общински щаб за изпълнение на областния план за защита 

при бедствия и за взаимодействие с националния и областния щабове; (приложение №13) 
 Със заповед определя ръководител на операциите (Приложение №17); 

 Може да обяви бедствено положение на територията на общината или на част от 
нея (Приложение №16). 

 В зависимост от мащабите на последиците от земетресението, Кмета може да 
възложи на членове на щаба изпълнението на определени допълнителни функции по 
планиране и логистика. 

6.3 Общинският щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия 
и за взаимодействие с Националния и общински щабове извършва: Анализ и оценка на 

обстановката; 
3. Предлага на Кмета на общината за одобрение решения относно необходимия обем 

и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за 
предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от земетресението и за 
подпомагането на засегнатото население; 

4. Осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на 
бедствието; 

5. Информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за 
предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни 
мерки и действия; 

6. Докладва на Кмета на общината за хода на провежданите защитни мероприятия. 
7. Членовете на Общинският щаб за защита при бедствия изпълняват дейности 

съгласно утвърдени функционални задължения (приложения към документи общински щаб). 
Общинският щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия осъществява 

дейността си в гр. Сърница, ул. Свобода №20  
7. Ръководство и координация:  
7.1 Ръководител на операциите: Определя се със заповед на Кмета на общината 

(приложение №17). Осъществява взаимодействието и координацията между частите на 
единната спасителна система, участващи в изпълнението на дейностите при земетресение. 
Притежава необходимата експертиза и опит. 

Представител е на РДПБЗН Пазарджик. 

Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените 
решения на Общинският щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия. 

 При провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи има право да: 

 забрани или ограничи влизането на лица в района на бедствието; 

 нареди временно извеждане на лица от района на бедствието; 
 разпореди незабавно извършване или спиране на строителни работи, 

теренни преустройства или разрушаване на строежи или части от тях с цел 

предотвратяване или намаляване на негативните последици от бедствието; 

 поиска от юридически или физически лица предоставяне на помощ в 

съответствие с възможностите им; 
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 създаде щаб на ръководителя на операциите с представители на 

участващите екипи от единната спасителна система; 
 раздели района на бедствието на сектори или на участъци, да определи 

техни ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и 
средства за тях. 

7.2 Оперативен център на РДПБЗН: Осъществява координация на 
съставните части на единната спасителна система: 

 Приема и оценява информацията за бедствието; 
 Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна 

система и координира по-нататъшната дейност на основата на стандартни 
оперативни процедури. 

 Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на 
изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и 
населението; 

 По искане на ръководителя на операциите организира включването 
на предвидените в плановете за защита при бедствия съставни части на 
единната спасителна система, както и допълнителни сили и средства. 

8. Събиране и обмен на информация за бедствието: Оперативният 
център в РДПБЗН Пазарджик приема и оценява информацията за 
земетресението и последиците от него. Получената и предадена гласова 
информация в и от оперативния център се записва и архивира с възможности 
за последващо прослушване. 

В зависимост от мащаба и последиците от земетресението, периода на 
събиране и обобщаване на информацията е на всеки 30 минути или всеки 1 
час. При нормализиране на обстановката периода може да удължи на 2 пъти 
дневно. Данните се предават в  Областния щаб за защита при бедствия. 

Предаването на информацията на национално ниво се извършва съгласно 
стандартна оперативна процедура. 

 Информацията в ОЦ на РДПБЗН Пазарджик се получава от: 
7. Системата за регистриране на сеизмичните събития на територията на страната и 

околните земетръсни зони на Националния институт по геофизика, геодезия и картография към 
БАН. 

 Приетите информация и сигнали, подадени от населението на ЕЕНСП 

112 Районен център Кърджали и Националния оперативен център. 
 Информация и сигнали от дежурните по общински съвет в общините. 

 Информация и сигнали от дежурния в областния съвет за сигурност. 

 Информация от дежурния в ОД МВР Пазарджик и от дежурния в 

Районна координационна централа на ЦСМП Пазарджик. 
 Информация от ръководителя на операциите и екипите в мястото на 

намесата. 

 Информация от обекти на критичната инфраструктура 

9. Комуникации: Наличните средства и възможности за комуникация в 
общината са директните телефонни връзки, мобилните телефонни връзки, 

радио връзки и интернет. Предприятията, осъществяващи електронни 

съобщения, са длъжни да съдействат на МВР за осъществяване на 
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комуникациите при бедствия и на Националната система за спешни повиквания 

с единен европейски номер 112  (чл. 30  от ЗЗБ). 
За комуникация се използват и средствата, работещи на  работния 

честотен диапазон на МВР. При възможност и при необходимост допълнително 

могат да се използват средствата за комуникация на таксиметрови и 

транспортни фирми и други.  

Средствата за комуникация на отговорните органи, изпълняващи 
дейностите, заложени в плана за защита при земетресения са дадени в 

Приложение №51 и №51А, телефоните на членовете на общинския щаб за 

защита при бедствия са дадени в приложение №13А, телефоните на кметовете 

на общини и кметовете на населени места са дадени в приложение № 51 Б 
10. Ресурсно осигуряване на плана: 

Финансовото осигуряване на плана се осигурява от Държавния бюджет 

чрез МКВПМС, Общинските бюджети,   Бюджетите на министерства и 

ведомства, дарения и други. 
Ресурсното осигуряване за изпълнение на дейностите, заложени в плана 

е дадено в приложение № 51 и №51А 

Разчет за храна, вода и продукти от първа необходимост за едно 

денонощие и срок от три дни е даден в приложение № 25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №25 

 

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА, 

 

НА ........................... г.  В ...............ЧАСА Е РЕГИСТРИРАНО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ С МАГНИТУТ 

......... ПО РИХТЕР С ЕПИЦЕНТЪР...................... ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО Е УСЕТЕНО НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА ОБЩИНА. НАЛИЧНИ СА РАЗРУШЕНИЯ В РАЗЛИЧНА 

СТЕПЕН НА ОБЩЕСТВЕНИ, ЖИЛИЩНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ. 

СЪС ЗАПОВЕД РЕГ.№ …………НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА Е ОБЯВЕНО 

БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА ОБЩИНА. 

ОБЩИНСКИЯ ЩАБ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ РАБОТИ ПО ОЦЕНКА НА 

ОБСТАНОВКАТА И ПРЕДПРИЕМА ДЕЙСТВИЯ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТАТА НА 

ЖИТЕЛИТЕ . 

ГОЛЕМИТЕ ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И МИКРОЯЗОВИРИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА СА В ИЗПРАВНОСТ И НЯМА ОПАСНОСТ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. 

ИЗВЪРШЕНА Е ЕВАКУАЦИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТА В ДЕТСКИТЕ, УЧЕБНИТЕ, 

СОЦИАЛНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ. 

ЕКИПИТЕ НА РДПБЗН ПАЗАРДЖИК, ОД МВР ПАЗАРДЖИК, ЦСМП ПАЗАРДЖИК, ОС НА 

БЧК ПАЗАРДЖИК И ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА ОБЩИНИТЕ ИЗВЪРШВАТ 

НЕОБХОДИМИТЕ СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ В ЗАСЕГНАТИ ОБЕКТИ. 

МОЛЯ НЕ СЕ ПОДАВАЙТЕ НА ПАНИКА И НА СЛУХОВЕ И СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НА 

ОРГАНИТЕ НА РЕДА!!! 

ИЗКЛЮЧЕТЕ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО, ГАЗОПОДАВАНЕТО И ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА 

ЖИЛИЩАТА СИ. 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЕВАКУАЦИЯ ЩЕ БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ СВОЕВРЕМЕННО 

КАТО Е НЕОБХОДИМО ДА ПРИГОТВИТЕ ТОПЛИ ДРЕХИ, ХРАНА, ВОДА И ДА ВЗЕМЕТЕ 

ЛИЧНИТЕ СИ ДОКУМЕНТИ. 

НЕ ПИЙТЕ ВОДА ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ДОКАТО СЕ ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА НА 

ГОДНОСТТА. 

НЕ СТОЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ЗАСЕГНАТИ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО СГРАДИ И 

ЕЛЕКТРОПРОВОДИ. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИ ИЛИ ИЗЧЕЗНАЛИ БЛИЗКИ ПОДАВАЙТЕ В ОЦ НА 

РДПБЗН ПАЗАРДЖИК НА ТЕЛ. 034/441112, 034/444187 ИЛИ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА 

СИГУРНОСТ НА ТЕЛЕФОН……… …….ИЛИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОТВОРЕНИТЕ 

ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ-……………………………….. 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБСТАНОВКАТА ЩЕ БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ СВОЕВРЕМЕННО. 
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                                                                                                      Приложение №24 

 

Разчет за храна, вода и продукти от първа необходимост при бедствия, необходими на човек за 

едно денонощие 

№ 

по 

ред 

Наименование Грамаж (брой) на човек 

1. Хляб 800 грама 

2. Сирене/кашкавал 35 грама 

3.  Кисело мляко 400 гр/ 1 кофичка 

4. Колбаси 30 грама 

5. Масло 15 грама 

6. Захар 25 грама 

7. Конфитюр 25 грама 

8. Вода за пиене 3 литра 

9. Консерви 3 броя 

10. Сапун 1 брой 

11. Тоалетна хартия 1 ролка за 3 дни 

12 Вода за хигиенни нужди 15 литра 
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                                                                                                                                                     Приложение №26 

 

 

РАЗЧЕТИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ И РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕ В ЧАСТ “ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ” КЪМ 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ  НА БАЗА ДАННИ ОТ 

ПРЕБРОЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 

 

 

1. Евакуация и разсредоточаване се провеждат със заповед на: 

Кмета на община- на територията на общината 

Областния управител- на територията на повече от една община в областта 

Министър – председателя- на територията на повече от една област 

2. Ръководство на евакуацията и разсредоточаването: 

2.1 Ръководството на евакуацията и разсредоточаването на областно ниво се осъществява от 

областния управител на област Пазарджик, подпомаган от областния щаб за защита при 

бедствия. 

2.2 Ръководството на евакуацията и разсредоточаването на територията на общините се 

осъществява от кмета на общината, подпомаган от съответния общинския щаб за защита при 

бедствия. 

3. Начини и способи за оповестяване: 

 На населението: 

 Чрез системата за Ранно предупреждение и оповестяване съпроводена с речева информация 

и указания за действие и поведение – за гр. Пазарджик 

 Чрез сиренно- оповестителната система – за останалите общини и населени места и 

информиране на населението за развитието на аварията и  със специализирани автомобили 

на МВР с монтирани високоговорители; 

 На изпълнителната власт и на частите от Единната спасителна система: 

Чрез системата за Ранно предупреждение и оповестяване от Дежурния в ОЦ на РД ПБЗН 

Пазарджик; 

Чрез дежурните по Областен и Общински съвети по сигурност ; 

4. Местата на СЕП, ЕЦ, МН и транспортно осигуряване: 
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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ -  ОБЩИНА СЪРНИЦА 

 

 

ЧАСТ 

 

ЗАЩИТА ПРИ 

 

НАВОДНЕНИЕ 
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 1. Цел: 
 1.1 Намаляване на неблагоприятното въздействие на опасните фактори върху човешкия 
живот, социалната и икономическата структура на общности, инфраструктура, собственост и 
природната среда. 
 1.2 Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от наводнение чрез 
партньорство и по-добра координация. 
 1.3 Създаване на способности за реагиране и възстановяване при наводнение. 
 2. Обхват: Планът се прилага за територията на община Сърница. Изпълнението на 
плана се извършва от съставните части на Единната спасителна система на територията на 
област Пазарджик и Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и 
взаимодействие с Националния и общински щабове. 
 3. Описание на ситуацията: Наводнения, които могат да възникнат на територията на 

областта са следните типове: 
8. Речно наводнение 
9. Наводнения в следствие преливане на голям язовир или повреда на язовирна стена 
10. Наводняване на сгради и територии в следствие на високи подпочвени води и 

преовлажняване на почвата 
11. Наводнения от липса на капацитет на отводнителните съоръжения в урбанизираните 

територии 
3.1 Речно наводнение: С решение №1109/29.12.2016 г на Министерски съвет е приет 

План за управление на риска от наводнения Източнобеломорски район (2016-2021) и 
национални програми за изпълнението му. В плана са определени районите със значителен 
потенциален риск от наводнения и са изготвени карти на районите под заплаха и районите с 
риск от наводнения.  
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На територията на община Сърница особено опасни са валежи с количество 30 л/кв.м., 
по-малко от 6 часа и в случай, че дъждът продължава и интензитетът му се увеличава, е 
необходимо на всеки три часа да се контролират водните количества. Като частен случай 
голяма опасност  представляват водни количества от 30 л/кв.м. за по-малко от 3 часа. Опасни 
са валежите с водни количества от 15 до 30л/кв.м. за време от 6 часа. Контролира се 
тенденцията: отслабване, усилване, без изменения.  В частност особено опасни са и 

образуваните порои, представляващи планински потоци, влачещи пясък, чакъл, глина и 
дървета. Същите са характерни за Общината. При проливни дъждове, особено придружени със 
силен вятър значителна част от дъждоприемните съоръжения се затлачват и се получават 
локални завирявания в ниските зони на Общината. В зависимост от падналите валежи те могат 
да доведат до значителни щети и нарушаване на обществения и производствен ритъм. 
 3.3 Наводняване на сгради и територии в следствие на високи подпочвени води 
и преовлажняване на почвата: Рискови са основно равнинните територии на общината и по-

ниски части в близост до реки и дерета.   
 Подобен тип наводнения оказват влияния върху основите на сградите, появяват се 

слягания и пукнатини, съществува опасност от увреждане на електрическите инсталации в 
сградите, увреждане на котелни помещения, архиви, мазета и други. Особено опасни са за 
постройките от кирпич и е възможно разрушаване на сградите. Загуба на земеделска 
продукция и увреждане на имущество е реална. 

 Възможно е да възникне необходимост от допълнителни отводнителни мероприятия- 

прокопаване на допълнителни канавки и канали, удълбочаване и почистване на отводнителни 
канали, евакуация на жители от малък брой сгради, дезинфекция на жилищни и обществени 
сгради. 

 3.4 Наводнения от липса на капацитет на отводнителните съоръжения в 
урбанизираните територии: Подобни наводнения се получават във всички населени места, 
когато количествата на валежите за кратко време надхвърлят капацитета на канализационните 
системи. Възможни са значителни материални щети, включително и по инфраструктурата на 

населените места и необходимост от дезинфекция на сгради. При висока честота на подобни 
събития и голям брой наводнени обекти има вероятност за недостиг на ресурс и необходимост 
от въвеждане на допълнителни сили и средства, както и допълнителни мероприятия за 
осигуряване на оттока на водите.  
 4. Приети условия за планиране: За планиране като най-опасни и сложни са 
определени сценариите по точка 3.1 и точка 3.2 със следните условия: 
 4.1 Голям брой засегнати жители и възможни човешки жертви; 

 4.2 Участъци с разрушена транспортна и техническа инфраструктури. 
 4.3 Замърсяване и недостиг на вода, храни и други, жизненоважни за населението; 
 4.4 Засегнат обществен и жилищен сграден фонд, както и унищожено и увредено 
имущество. 
 4.5 Опасност от епидемии. 
 4.6 Загинали животни и възможни екологични щети. 
 5. Последователност на действията: 

 5.1 Оперативна готовност: Данни за предстоящи обилни валежи, прогнозни 
количества и вероятните територии с обилни валежи се предоставят от Националния институт 
по метеорология и хидрология (НИМХ). Данните са обществено достъпни на сайта на НИМХ, а 
освен това се предоставят на Средствата за масова комуникация, на областни и общински 
администрации, на държавни органи и институции. Данни се предоставят и на Националния 
оперативен център на ГДПБЗН и Оперативните центрове на РДПБЗН. 

 Ежедневно в ОЦ на РДПБЗН се събира информация за нивото на реките: Марица, 
Тополница, както и за наличните обеми в големите язовири на територията на областта. 
 Данни за водосбора на река Марица и за състоянието на комплексните и значими 
язовири се публикуват на сайта на Басейнова дирекция Източнобеломорски район. 
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 Данни за контролните обеми на значимите язовири и график за използване на водите от 
тези язовири се публикуват ежемесечно на сайта на Министерството на околната среда и 
водите в секция Води. 
 Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и на 
населението при бедствия се определят с Наредбата за условията и реда за функциониране на 
националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, 
приета с ПМС № 48 от 1.03.2012 г. (Обн. ДВ, бр. 20 от 2012 г.). 
 Дежурният в ОЦ на РДПБЗН, оперативният дежурен на ОДМВР,  дежурните  по областен 
и общински съвети за сигурност получават информация за параметрите  на наводнението и я 
обменят по между си. Информацията може да се получава и от НОЦ-ГДПБЗН, ЕЕНСП-112, 
Националния институт по метеорология и хидрология, Басейнова дирекция Източнобеломорски 
район, ГДНЯСС към ДАМТН, свидетели, потърпевши и други. 

 ОЦ на РДПБЗН уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система 
и координират по-нататъшната дейност на основата на стандартна оперативна процедура 
(приложение №52). 
 Компетентните съставни части на ЕСС, отговорни за изпълнение на дейностите при 
наводнение - РДПБЗН, ОДМВР, РЦСМП, БЧК, кметове на засегнати общини, РЗИ, ОДБХ, РИОСВ, 
Басейнова дирекция Източнобеломорски район, Главна дирекция Надзор на язовирните стени и 
съоръженията към тях към ДАМТН,  „В и К“ дружествата, Напоителни системи клон Тополница и 

фирмите включени в плана за защита при бедствия, привеждат в готовност силите и средствата  
за реагиране. 
 ОЦ на РДПБЗН оповестява областния и общинските  щабове на засегнатите общини за 
изпълнение на съответните планове за защита при бедствия по заповед на областния 
управител, кметовете на засегнатите общини или Директора на РДПБЗН. 
 При техническа неизправност на Националната система за ранно предупреждение и 
оповестяване на органите на изпълнителната власт, дежурният по Областен съвет за сигурност 

оповестява личния състав на областния щаб по разпореждане на областния управител. 
 Дежурните екипи на РДПБЗН, ОДМВР, РЦСМП, поддържат постоянна оперативна 
готовност и работят на непрекъснат сменен режим. 
 Времето за привеждане в готовност на останалите структури  в работно време е 30 
минути, а в извън работно време – 60 минути. 
 5.2 Ред за активиране на плана: 
Със заповед (приложение №16) Кмета на Общината обявява “бедствено положение“ за цялата 

или за част от територията на общината при условие че се случва, случило се е или има 
опасност да се случи наводнение и мащаба на бедствието надхвърля възможностите за 
справяне с наличните сили и средства на ЕСС на общинско ниво  и са необходими 
допълнителни ресурси. 
 Съответният кмет на засегнатата община може да поиска от областния управител помощ 
и обявяване на „бедствено положение“ чрез оперативния център на РДПБЗН-Пазарджик. При 
въвеждане на  общинския план за защита при бедствия управлението преминава на областно 

ниво.  
 Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия  в 
засегнатите територии продължава да изпълняват своите функции и задължения, като 
координацията и управлението на силите и средствата на ЕСС се осъществява на областно ниво 
от областния управител и щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия.  
 С обявяването на “бедствено положение” се въвежда областния план за защита при 

бедствия. 
 Искане на допълнителни сили и средства се извършва чрез попълване на приложение 
№22, а възлагане на неотложни аварийни работи се извършва чрез приложение №23. 
 5.3 Определяне на защитни действия:  
 5.3.1 Основните защитни дейности при непосредствена опасност от наводнение: 
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 Организиране на наблюдение на водното ниво и на състоянието на хидротехническите 
съоръжения, дигите 

 ; При опасност от възникване на сценариите по т.3.2 и т.3.5 незабавно се 
предприемат действия по оповестяване и евакуация на населението, като се започва 
от най-близките до съоръжението населени места. 

 Определяне на вероятната заливна зона; 

 Определяне на възможните места за пренасочване на води и наличието на ретензионни 
водоеми за поемане на висока вълна; 

 Установяване на наличието на алтернативни пътища и депа за инертни материали; 
 Извършване на аварийни дейности по елементи на хидротехническите съоръжения- 

отваряне и затваряне на изпускатели, прокопаване на водоотвеждащи канали, аварийно 
понижаване на водното ниво, изграждане на временна дренажна призма, тампониране и 
прорязване, отстраняване на подприщвания на водни течения, аварийно укрепване и 

надграждане на съществуващи диги, изграждане на временни диги; 
 Отстраняване на промишлени отровни вещества, потенциални източници на биологично 

замърсяване, източници на йонизиращи лъчения и други, попадащи в заливната зона, които 
биха предизвикали поражения върху хората и/или замърсяване на околната среда; 

 Устройване на лагери за временно настаняване на застрашеното население; 
 Ограничаване на достъпа до потенциалните заливни зони; 
 Осигуряване на обществения ред. 

5.3.2  Дейности по време на наводнение: 
 Приемане, анализиране и разпределяне на информацията за мащабите на последствията 

от наводнението; 
 Разузнаване на района на заливане и местата, където е възможно да се намират 

застрашени хора, животни и движими културни ценности; 
 Извеждане на хора, животни и изнасяне на движими културни ценности от залетите 

зони; 

 Прекъсване на електрозахранването и газозахранването; 
 Провеждане на операции по издирване и спасяване; 
 Оказване на първа помощ на пострадали и транспортиране до лечебни заведения; 
 Ограничаване на достъпа до залетите територии; 
 Организиране доставката на питейна вода, храна, медикаменти, дрехи и завивки. 
5.3.3 Дейности след наводнение: 
 Издирване на изчезнали хора; 

 Изваждане на загинали хора и животни; 
 Отводняване на сгради и съоръжения; 
 Оглед на обекти от критичната инфраструктура: пътища, жп линии, енергийни, здравни, 

хидротехнически и други; 
 Оценка на годността на водоизточниците и питейната вода; 
 Възстановяване на електроподаването, газоподаването; 
 Оценка на състоянието на епидемиологичната и епизоотичната обстановка.  

 Почистване и дезинфекция; 
 Определяне на места за съхранение на телата на загиналите, организиране на 

разпознаването им и организиране на погребването им.  
 Организиране на загробването на умрели животни. 
 Организиране и разпределяне на помощи от дарителски кампании. 
 Организиране на пунктове за раздаване на храна, вода и стоки от първа необходимост; 

 Периодично информиране на населението за бедствието и даване на препоръки за 
поведение и действие по националните и местни медии. 

 Проверка за налично замърсяване с радиоактивни източници, промишлени отровни 
вещества или биологично замърсяване. 

 Проверка на състоянието на болнични, социални заведения и местата за лишаване от 
свобода; 
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 Определяне на обекти, на които е необходимо да се осигури незабавна охрана. 
 Проверка на състоянието на големите животновъдни обекти; 
 Осигуряване на обществения ред; 
 Оценка на щетите и определяне на сгради, които е необходимо да бъдат разрушени; 
5.4 Предупреждение и оповестяване на населението: Предупреждението на 

населението в случай на наводнение се извършва чрез Националната система за ранно 

предупреждение и оповестяване и регионалните медии. 
За територията на община Сърница се подава акустичен сигнал от електромеханичните 

сирени без речева информация. Предприемат се действия за допълнително оповестяване чрез 
мегафони и/или автомобили с високоговорители на РДПБЗН Пазарджик, ОДМВР Пазарджик и 
общинските администрации. 

Информация за характеристиките, прогнозата и мащабите на бедствието, указания за 
поведение и действие на населението се подава и чрез регионалните оператори на радио и 

телевизионни програми, както и чрез радиотранслационните възли в населените места. 
Отговорникът за публична информация към Общинският щаб за защита при бедствия 

организира предоставянето на информация за населението чрез медиите за мащабите на 
бедствието и предприетите мерки от изпълнителната власт и Единната спасителна система.   

5.5 Изпълнение на защитни действия: Повечето защитни действия се прилагат 
едновременно съобразно обстановката и решенията на Общинския щаб за защита при бедствия 
и ръководителя на операциите. 

ДЕЙСТВИЯ ОТГОВОРНИ СТРУКТУРИ 

Организиране на наблюдение на водното ниво и 
на състоянието на хидротехническите 
съоръжения, дигите и хвостохранилищата; 

Кметове на общини, собственици и 

наематели на съоръжения, Напоителни 

системи клон Тополница 

При опасност от възникване на 
сценариите по т.3.2 и т.3.5 незабавно се 
предприемат действия по оповестяване и 
евакуация на населението, като се започва 
от най-близките до съоръжението населени 
места. 

Провежда се след заповед на: 

кмет на община 
областен управител 

 

ОЦ на РДПБЗН, кметове на общини и 

населени места, ОДМВР, допълнително 
оповестяване чрез мегафони и 

високоговорители 

Определяне на вероятната заливна зона; Басейнова дирекция 
източнобеломорски район 

Определяне на възможните места за 
пренасочване на води и наличието на 
ретензионни водоеми за поемане на 
висока вълна; 

Басейнова дирекция 

източнобеломорски район, кметове на 

общини 

Установяване на наличието на 
алтернативни пътища и депа за инертни 
материали; 

Кметове на общини, РДПБЗН, ОПУ 
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Извършване на аварийни дейности по 
елементи на хидротехническите 
съоръжения- отваряне и затваряне на 
изпускатели, прокопаване на 
водоотвеждащи канали, аварийно 
понижаване на водното ниво, изграждане 

на временна дренажна призма, 
тампониране и прорязване, отстраняване 
на подприщвания на водни течения, 
аварийно укрепване и надграждане на 
съществуващи диги, изграждане на 
временни диги; 

Кметове на общини, собственици и 

наематели съгласно аварийните 

планове на съоръженията, ГДНЯСС, 

РДПБЗН, Напоителни системи клон 
Тополница, доброволни формирования, 

фирми включени в ПЗБ 

Отстраняване на промишлени отровни 
вещества, потенциални източници на 
биологично замърсяване, източници на 
йонизиращи лъчения и други, попадащи в 
заливната зона, които биха предизвикали 
поражения върху хората и/или 
замърсяване на околната среда; 

РИОСВ, АЯР, РЗИ, ОДБХ, собственици 

на източниците 

Устройване на лагери за временно 
настаняване на застрашеното население; 

Кметове на общини, РДСП, БЧК, 

РДПБЗН 

Ограничаване на достъпа до 
потенциалните заливни зони; 

ОДМВР 

Осигуряване на обществения ред. ОДМВР 

Приемане, анализиране и разпределяне на 
информацията за мащабите на 
последствията от наводнението; 

ОЦ на РДПБЗН, ОДМВР, дежурни в 
областен и общински съвети, областен 

щаб за защита при бедствия, общински 

щабове за защита при бедствия 

Разузнаване на района на заливане и 
местата, където е възможно да се намират 
застрашени хора, животни и движими 
културни ценности; 

РДПБЗН 

Извеждане на хора, животни и изнасяне 
на движими културни ценности от залетите 
зони; 

РДПБЗН 

Прекъсване на електрозахранването и 
газозахранването; 

Доставчици на услугите 

Провеждане на операции по издирване и 
спасяване; 

РДПБЗН 

Оказване на първа помощ на пострадали и 
транспортиране до лечебни заведения; 

ЦСМП, екипи на болнични заведения 

със спешни центрове, РЗИ, БЧК 

Ограничаване на достъпа до залетите 
територии; 

ОДМВР 

Организиране доставката на питейна вода, 
храна, медикаменти, дрехи и завивки. 

Кметове на общини, РДСП, БЧК, РЗИ-

медикаменти 
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Издирване на изчезнали хора; РДПБЗН, ОДМВР, доброволни 

формирования 

Изваждане на загинали хора и животни; РДПБЗН, ОДМВР, доброволни 

формирования 

Отводняване на сгради и съоръжения; РДПБЗН, доброволни формирования 

Периодично информиране на населението 
за бедствието и даване на препоръки за 
поведение и действие по националните и 
местни медии. 

Областен щаб за защита при бедствия- 

връзки с обществеността 

  

 
 5.6 Изпълнение на дейности по възстановяване: 
 Редът е разписан в Раздел VI от Плана за защита при бедствия – 
Възстановяване и подпомагане. 
 Организирането, координирането, съхранението и предоставянето на населението на 

дарения и помощи се извършва от Областния съвет на БЧК със съдействието на кметовете на 
общини. 
 Неотложните възстановителни работи след бедствие за обектите, общинска собственост, 
се организират от кметовете на общини, съгласно общинските планове за защита при бедствия, 
а за обектите, държавна собственост – от областния управител и териториалните структури на 
министерства и ведомства. 
 Областният щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия на база 

оценка и анализа на ситуацията предлага решения за възстановяване на жизнено важни услуги 
за населението.    

Дейности Отговорни структури 

Осигуряване на палатки, фургони и сглобяеми 
къщи за останалите без подслон. Настаняване на 
евакуирано население 

ОА, БЧК, кметове на общини, 
РДСП 
 

Определяне на места за съхранение на 
телата на загиналите, организиране на 
разпознаването им и организиране на 
погребването им.  

РЗИ, Болнични заведения, 
ОДМВР, кметове на общини, 

погребални агенции 

Организиране на загробването на умрели животни. 

Кметове на общини, ОДБХ, 

собственици на големи 

животновъдни обекти 
Оценка на състоянието на епидемиологичната и 
епизоотичната обстановка. 

РЗИ и ОДБХ 

Оценка на годността на водоизточниците и 
питейната вода; 

РИОСВ, РЗИ, В и К дружествата 

Почистване и дезинфекция; 

Кметове на общини, собственици 
на обекти, РЗИ, БЧК, Доброволни 

формирования 

Оглед на обекти от критичната 
инфраструктура и действия по 
възстановяването им: пътища, жп линии, 
енергийни, здравни, хидротехнически и 

Собственици на обекти 
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други; 

Възстановяване на електроподаването, 
газоподаването и водоподаването; 

Доставчици на услугите 

Организиране на пунктове за раздаване на 
храна, вода и стоки от първа необходимост; 

Кметове на общини, БЧК, РДСП 

Организиране и разпределяне на помощи от 
дарителски кампании. 

Кметове на общини, БЧК 

Проверка за налично замърсяване с 
радиоактивни източници, промишлени 
отровни вещества или биологично 
замърсяване. 

РИОСВ, АЯР, РЗИ, ОДБХ 

Проверка на състоянието на болнични, социални 
заведения и местата за лишаване от свобода; 

РЗИ, РД Социално 

подпомагане, кметове на 
общини, Регионална служба 

Изпълнение на наказанията 

Пазарджик 

Определяне на обекти, на които е необходимо да се 
осигури незабавна охрана. 

ОДМВР, кметове на общини, 

Областен щаб за защита при 
бедствия 

Проверка на състоянието на големите 
животновъдни обекти; 

ОДБХ, ОД Земеделие, 

собственици на големи 

животновъдни обекти 
Осигуряване на обществения ред; ОДМВР, частни охранителни 

фирми при необходимост 
Оценка на щетите и определяне на сгради, които е 
необходимо да бъдат разрушени; 

Кметове на общини и 

институции, собственици на 

сгради, Комисии по реда на 

Правилника на МКВПМС 

Лечение на пострадали Болнични заведения, МЗ 

Оказване на психологична помощ и 

психосоциална подкрепа на пострадалите 

и на спасителните екипи. 

БЧК, РЗИ, ОДМВР 

Осигуряване функционирането на домове за деца, 
лишени от родителски грижи и хора със 
специфични потребности 

Кметове на общини, РДСП 

Осигуряване на пациентите със специфични 

медицински потребности (хемодиализа и други) 
РЗИ, РДПБЗН, БЧК, диализни 
центрове 

Мероприятия по възстановяване на 

учебния процес в училища и детски 

градини 

 

Мероприятия по хигиенизиране на големи 
животновъдни обекти и осигуряване на 

прехрана на животните 

Собственици на 
животновъдни обекти, ОДБХ 

Мероприятия по връщане на културни и 

материални ценности при извършено 

разсредоточаване 

Кметове на общини и 

собственици на културни и 

материални ценности 
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 6. Организация и разпределение на отговорностите: 
 6.1 Основни части на Единната спасителна система: Предприемат незабавни 
действия по изпълнението на плана. 
 6.2 Кмета на община Сърница:  

 Организира и ръководи защитата при наводнения в общината; 
 Създава организация за ранно предупреждение за бедствия; 
 Създава със заповед общински щаб за изпълнение на общинския план за защита 

при бедствия и за взаимодействие с националния и общински щабове; (приложение №13) 
 Със заповед определя ръководител на операциите (Приложение №17); 
 Може да обяви бедствено положение на територията на общината или на част от 

нея (Приложение №16). 
 В зависимост от мащабите на последиците от наводнението, кмета на Общината 

може да възложи на членове на щаба изпълнението на определени допълнителни функции по 
планиране и логистика. 

6.3 Общинският щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия 
и за взаимодействие с Националния и областния щабове извършва: 

8. Анализ и оценка на обстановката; 
9. Предлага на кмета на Общината за одобрение решения относно необходимия обем 

и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за 
предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от наводнението и за 
подпомагането на засегнатото население; 

10. Осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на 
бедствието; 

11. Информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за 

предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни 
мерки и действия; 

12. Докладва на кмета на Общината за хода на провежданите защитни мероприятия. 
13. Членовете на Общинския щаб за защита при бедствия изпълняват дейности 

съгласно утвърдени функционални задължения (приложения към документи общински щаб). 
Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия осъществява 

дейността си в гр. Сърница, ул. Свобода №20 
7. Ръководство и координация:  
7.1 Ръководител на операциите: Определя се със заповед на Кмета на Общината 

(приложение №17). Осъществява взаимодействието и координацията между частите на 
единната спасителна система, участващи в изпълнението на дейностите при наводнение. 
Притежава необходимата експертиза и опит. 

Представител е на РДПБЗН Пазарджик. 
Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените 

решения на Общинският щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия. 

 При провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 
работи има право да: 

 забрани или ограничи влизането на лица в района на бедствието; 

 нареди временно извеждане на лица от района на бедствието; 

 разпореди незабавно извършване или спиране на строителни работи, 
теренни преустройства или разрушаване на строежи или части от тях с цел 

предотвратяване или намаляване на негативните последици от бедствието; 

 поиска от юридически или физически лица предоставяне на помощ в 

съответствие с възможностите им; 
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 създаде щаб на ръководителя на операциите с представители на 

участващите екипи от единната спасителна система; 
 раздели района на бедствието на сектори или на участъци, да определи 

техни ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и 
средства за тях. 

7.2 Оперативен център на РДПБЗН: Осъществява координация на 
съставните части на единната спасителна система: 

 Приема и оценява информацията за бедствието; 
 Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна 

система и координира по-нататъшната дейност на основата на стандартни 
оперативни процедури (приложение №52). 

 Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на 
изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и 
населението; 

 По искане на ръководителя на операциите организира включването 
на предвидените в плановете за защита при бедствия съставни части на 
единната спасителна система, както и допълнителни сили и средства. 

8. Събиране и обмен на информация за бедствието: Оперативният 
център в РДПБЗН Пазарджик приема и оценява информацията за наводнението 
и последиците от него. Получената и предадена гласова информация в и от 
оперативния център се записва и архивира с възможности за последващо 
прослушване. 

В зависимост от мащаба и последиците от наводнението, периода на 
събиране и обобщаване на информацията е на всеки 30 минути или всеки 1 
час. При нормализиране на обстановката периода може да удължи на 2 пъти 
дневно. Данните се предават в  Областния щаб за защита при бедствия. 

Предаването на информацията на национално ниво се извършва съгласно 
стандартна оперативна процедура (приложение №52). 

 Информацията в ОЦ на РДПБЗН Пазарджик се получава от: 
 Националния институт по метеорология и хидрология. 

 Приетите информация и сигнали, подадени от населението на ЕЕНСП 
112 Районен център Кърджали и Националния оперативен център. 

 Предприятие „Язовири и каскади“ към НЕК, Напоителни системи клон 

Тополница, Собственици и наематели на микроязовири, Собственици на 

хвостохранилища. 
 Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. 

 Главна дирекция Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях, 

на ДАМТН. 

 Информация и сигнали от дежурните по общински съвет в общините. 
 Информация и сигнали от дежурния в областния съвет за сигурност. 

 Информация от дежурния в ОД МВР Пазарджик и от дежурния в 

Районна координационна централа на ЦСМП Пазарджик. 

 Информация от ръководителя на операциите и екипите в мястото на 
намесата. 

 Информация от обекти на критичната инфраструктура 
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9. Комуникации: Наличните средства и възможности за комуникация в 

общината са директните телефонни връзки, мобилните телефонни връзки, 
радио връзки и интернет. Предприятията, осъществяващи електронни 

съобщения, са длъжни да съдействат на МВР за осъществяване на 

комуникациите при бедствия и на Националната система за спешни повиквания 

с единен европейски номер 112  (чл. 30  от ЗЗБ). 

За комуникация се използват и средствата, работещи на  работния 
честотен диапазон на МВР. При възможност и при необходимост допълнително 

могат да се използват средствата за комуникация на таксиметрови и 

транспортни фирми и други.  

Средствата за комуникация на отговорните органи, изпълняващи 
дейностите, заложени в плана за защита при наводнения са дадени в 

Приложение №51 и №51А, телефоните на членовете на общинският щаб за 

защита при бедствия са дадени в приложение №13А, телефоните на кметовете 

на общини и кметовете на населени места са дадени в приложение № 51 Б 
10. Ресурсно осигуряване на плана: 

Финансовото осигуряване на плана се осигурява от Държавния бюджет 

чрез МКВПМС, Общинските бюджети,   Бюджетите на министерства и 

ведомства, дарения и други. 
Ресурсното осигуряване за изпълнение на дейностите, заложени в плана 

е дадено в приложение № 51 и №51А 

Разчет за храна, вода и продукти от първа необходимост за едно 

денонощие и срок от три дни е даден в приложение № 25 
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                                                                  Приложение №30 

 

 

СПИСЪК НА ЯЗОВИРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА 

1. Язовири, стопанисвани от  Предприятие „Язовири и каскади”-НЕК ЕАД: 

№ по 

ред 

Язовир  Обем (куб. метра)  

1 ЯЗОВИР ДОСПАТ 449 220 000 
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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ -  ОБЩИНА СЪРНИЦА 

 

ЧАСТ 

ЗАЩИТА ПРИ 

ЯДРЕНА ИЛИ 

РАДИАЦИОННА 

АВАРИЯ 
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          1. Цел: 
 1.1 Намаляване на неблагоприятното въздействие на опасните фактори върху човешкия 

живот, социалната и икономическата структура на общности, инфраструктура, собственост и 

природната среда. 

 1.2 Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от ядрена или радиационна 

авария чрез партньорство и по-добра координация. 

 1.3 Създаване на способности за реагиране и възстановяване при ядрена или радиационна 

авария. 

 2. Обхват: Планът се прилага за територията на община Сърница. Изпълнението на плана 

се извършва от съставните части на Единната спасителна система на територията на област 

Пазарджик и Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и 

взаимодействие с Националния и общински щабове. 

 3. Описание на ситуацията: Община Сърница може да попадне под негативното 

въздействие на обекти и съоръжения от рискова категория I /АЕЦ Козлодуй, АЕЦ Черна гора и др. 

извън територията на страната/, рискови категории III, IV и V, съгласно Наредбата за аварийно 

планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (Обн. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 

2011г.). Рисковите категории са посочени в Приложение № 20. 

 Наличието на такива обекти и  дейности определя вероятността за настъпване  и обявяване 

на аварийната обстановка клас „обща аварийна обстановка”, клас "локална аварийна обстановка”, 

клас “тревога” и клас "други аварийни ситуации", съгласно същата наредба. Класификацията на 

авариите е дадена в Приложение № 21. 

 Аварийна обстановка и необходимост от въвеждане на плана е възможно да възникне при: 

3.1 Авария в Атомна Електроцентрала Козлодуй или друга Атомна електроцентрала или 

ядрен обект извън територията на страната, свързана с изхвърляне на радиоактивни вещества в 

околната среда и с възможно опасно облъчване на населението вследствие достигане на 

радиационен облак до територията на областта: Най-тежкия сценарии. Опасната радиационна 

обстановка ще е с влияние и въздействие за цялата област Пазарджик. 

Община Сърница не попада в зоните на аварийно планиране на АЕЦ Козлодуй с условни 

радиуси от 2 км и 30 км, разработени във Външния авариен план на електроцентралата. 
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В АЕЦ „Козлодуй“ се експлоатират 5 и 6 блок с реактори от тип WWER -1000 и мощности 

по 1000 MW. 

 В близост до Република България функционират АЕЦ: 

№ Страна Брой Мощност 
MW 

Местоположение Вид реактор 

1. Румъния 2 х 1440 Черна вода               CANDU 

2. Словения 1 632 Кршко PWR 

3. Украйна 9 х 953 
 

Южна Украйна -3 
Запорожие –5 

Хмелницки -1 

WWER- 
1000 

4. Унгария 4 х 400 Пакш-1,2,3,4 WWER- 

440 

        В резултат на авария е възможно радиоактивно замърсяване с: 

 многократно превишаване на естествения радиационен фон; 

 вътрешно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли и външно (при 

радиоактивно замърсяване на неувредена и увредена кожа и дрехите) на населението; 

 замърсяване на почвата, селскостопанските култури, растителността, животните, водата, 

въздуха и храните; 

 нарушение на електроенергийната система. 

 Допълнителен утежняващ фактор е вероятна валежна обстановка, като при оттока на 

повърхностните води ще бъдат замърсени водните басейни, подпочвените води, питейните 

водоизточници.   

 3.2 Радиационна аварийна ситуация при транспортиране на свежо или отработено ядрено 

гориво, радиоактивни източници и материали или радиоактивни отпадъци на територията на 

областта: Възможна тежка обстановка ще възникне при авария в гъстонаселен район. 

 В резултат на радиоактивното замърсяване е възможно: 

 многократно превишаване на естествения радиационен фон; 

 вътрешно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли и външно (при 

радиоактивно замърсяване на неувредена и увредена кожа и дрехите) на населението; 

 замърсяване на почвата, сградите, растителността, водата, въздуха и храните. 

 3.3 Злонамерено използване на ядрени и радиоактивни материали на обществени места и 

последващо радиоактивно замърсяване: Възможна тежка обстановка ще възникне при използване 

в гъстонаселен район. 

 В резултат на радиоактивното замърсяване е възможно: 

 многократно превишаване на естествения радиационен фон; 

 вътрешно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли и външно (при 

радиоактивно замърсяване на неувредена и увредена кожа и дрехите) на населението; 

замърсяване на почвата, сградите, растителността, водата, въздуха и храните. 

 3.4 Събиране и обработка на скрап:  радиационна аварийна ситуация е възможно да засегне  

част от територията на обекта и е предмет на аварийното планиране на обекта. 

 4. Приети условия за планиране: 
 4.1 Голям брой засегнати жители; 

 4.2 Замърсяване на околната среда; 
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 4.3 Замърсяване на вода, храни, растителност, животновъдство и други, жизненоважни за 

населението; 

 4.4 Изградените системи за радиационен мониторинг позволяват да се направи прогноза за 

радиоактивно замърсяване при радиационна аварийна ситуация. 

 5. Последователност на действията: 
 5.1 Оперативна готовност: Изградената Единна национална автоматизирана система за 

радиологичен  мониторинг в Република България (BULRaMo), администрирана от ИАОС - МОСВ 

осигурява контрола на радиационното състояние на околната среда и своевременното взаимно 

информиране в случай на авария в АЕЦ  или трансграничен пренос. Системата има изградени 

връзки с ГД „ПБЗН”, МОСВ, АЯР, АЕЦ „Козлодуй”, районни центрове и международната 

организация EURODEP. Тя е развита и доведена до нивото на съвременна ефективно действаща 

комуникационно-информационна система. 

 Националната система за радиологичен мониторинг на околната среда има за цел откриване 

на отклонения от допустимите стойности на радиационните параметри в основните компоненти на 

околната среда – атмосферен въздух, води и почви и се осъществява чрез: 

 автоматизирана система за on line наблюдение; 

 лабораторно-аналитична дейност за off line наблюдение. 

Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама - фон 

се състои от 26 локални мониторингови станции, измерващи мощността на дозата. Станциите са 

разположени по цялата територия на страната, работят в непрекъснат режим и изпращат данни в 

централната станция в ИАОС. 

Радиометричните измервания в условия на пробонабиране и последващи лабораторно-

аналитични дейности се осъществават от лабораториите за радиационни измервания в София, 

Бургас, Варна, Враца, Монтана, Плевен, Пловдив и Стара Загора. Информацията от лабораторните 

анализи под формата на протоколи и отчети постъпват в ИАОС София на всяко тримесечие. 

Данните се събират, обработват и съхраняват в национална база данни, като за целта се използва 

специализиран софтуер. 

Непрекъснат контрол на радиационния гама-фон на територията на страната се 

осъществява и със системата на ГДПБЗН-МВР чрез постове за радиационно наблюдение. 

Ежедневно в 05:00, 12:00 и 18:00 часа в 14 поста на територията на областта се  измерва 

естествения радиационен фон с уреди РР-51М и Berthold LB133, които периодично преминават 

градуировка (Приложение №19). 

Непрекъснатият и периодичен радиационен мониторинг осигуряват актуална информация 

за държавните и местни органи на управление и обществеността с цел предприемане на 

своевременни защитни мерки, ранно предупреждение и оповестяване. 

Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и на 

населението при бедствия се определят с Наредбата за условията и реда за функциониране на 

националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната 

власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 

от 1.03.2012 г. (Обн. ДВ, бр. 20 от 2012 г.). 

Дежурният в ОЦ на РДПБЗН, оперативният дежурен на ОДМВР,  дежурните  по областен и 

общински съвети за сигурност получават информация за аварийната ситуация и я обменят по 

между си. Информацията се получава от НОЦ-ГДПБЗН при авария в АЕЦ и от НОЦ-ГДПБЗН, 

ЕЕНСП-112, свидетели и др. при аварийна ситуация с ядрен материал или радиоактивен източник. 

ОЦ на РДПБЗН уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и 

координират по-нататъшната дейност на основата на стандартна оперативна процедура. 
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Компетентните съставни части на ЕСС, отговорни за изпълнение на дейностите при 

радиационна аварийна ситуация - РДПБЗН, ОДМВР, РЦСМП, БЧК, кметове на засегнати общини, 

РЗИ, ОДБХ, РИОСВ,  „В и К“ дружествата и фирмите включени в плана за защита при бедствия, 

привеждат в готовност силите и средствата  за реагиране. 

ОЦ на РДПБЗН оповестява областния и общинските  щабове на засегнатите общини за 

изпълнение на съответните планове за защита при бедствия по заповед на областния управител, 

кметовете на засегнатите общини или директора на РДПБЗН. 

При техническа неизправност на Националната система за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт, дежурният по Областен съвет за сигурност 

оповестява личния състав на областния щаб по разпореждане на областния управител. 

Дежурните екипи на РДПБЗН, ОДМВР, РЦСМП, поддържат постоянна оперативна 

готовност и работят на непрекъснат сменен режим. 

Времето за привеждане в готовност на останалите структури  в работно време е 30 минути, 

а в извън работно време – 60 минути. 

5.2 Ред за активиране на плана:  

Със заповед Кмета на Община Сърница обявява “бедствено положение“ за цялата или за 

част от територията на общината при условие че се случва, случило се е или има опасност да се 

случи ядрена и/или радиационна аварийна ситуация. С обявяването на “бедствено положение” се 

въвежда общинския план за защита при бедствия. 

Кмета на Община Сърница обявява бедствено положение и в случаи когато мащаба на 

бедствието надхвърля възможностите за справяне с наличните сили и средства на ЕСС на 

общинско ниво и са необходими допълнителни ресурси. Съответният кмет на засегнатата община 

може да поиска от областния управител помощ и обявяване на „бедствено положение“ чрез 

оперативния център на РДПБЗН-Пазарджик. При въвеждане на  общинския план за защита при 

бедствия управлението преминава на областно ниво.  

Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия  в засегнатите 

територии продължава да изпълняват своите функции и задължения, като координацията и 

управлението на силите и средствата на ЕСС се осъществява на областно ниво от областния 

управител и щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия.  

5.3 Определяне на защитни действия: Защитните действия се определят от Областния 

щаб за защита при бедствия съобразно анализа на обстановката и указанията на Националния щаб 

за изпълнение на Националния план за защита при бедствия и Агенцията за Ядрено регулиране. 

5.3.1 Нива и критерии за намеса: В зависимост от мащабите на радиационната аварийна 

ситуация се прилагат съответните защитни мерки за ограничаване на въздействието от 

радиационно замърсяване въз основа на нивата и критериите на намеса, определени в Наредбата за 

аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (Обн. ДВ. бр. 94 от 29 

ноември 2011 г., издадена на основание чл. 123 от Закона за безопасно използване на ядрената 

енергия). 

5.3.1.1 Намеса: Намеса е прилагането на защитни мерки и всяко друго действие за 

ограничаване, намаляване и предотвратяване на облъчването или възможността за облъчване и на 

вредните последици за човешкото здраве, качеството на живот, имуществото и околната среда при 

аварийна обстановка, хронично облъчване или предишни дейности Намесата се прилага за 

въздействие върху: 

14. източника на радиоактивно замърсяване - за ограничаване или преустановяване на 

прякото облъчване и изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда; 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

15. околната среда - за ограничаване на преноса на радиоактивни вещества върху 

човека; 

16. човека - за ограничаване на облъчването и ефективно лечение на облъчени лица. 

Намесата е основа за възстановяване на нормалните условия за социален и икономически 

живот след ликвидиране на последиците от аварийната обстановка. 
Намесата се определя въз основа на: 
 критериите за вземане на решения и нивата за намеса; 

 прогнозата за развитието на аварийната обстановка; 

 възможните резултати от прилагане на различни защитни мерки; 

 приоритета на здравните и социалните аспекти пред икономическите съображения; 

 други икономически, социални и психологически фактори. 

Намеса се прилага само когато: 

 ползата от намаляването на вредното въздействие от облъчване е достатъчна да обоснове 

причинените вреди от намесата и разходите по нея, включително социалната цена; 

 видът, обхватът и продължителността на приложените защитни мерки се оптимизират 

така, че ползата от намесата спрямо причинените от нея вреди да бъде максимална. 

Прилагането на защитни мерки не се отлага в очакване на резултати от радиационния 

мониторинг, които да потвърдят направените прогнози. 
Изпълнението на защитна мярка се преустановява, когато не е обосновано по-нататъшното 

ѝ прилагане с отчитане на: 
 обосновката за вземане на решението за намеса; 

 индивидуалната и колективната доза на облъчване, които ще бъдат предотвратени от по-

нататъшното прилагане на мярката; 

 финансовите разходи и социалните последици за обществото, свързани с по-

нататъшното прилагане на мярката. 

5.3.1.2 Критерии за намеса: Критериите за намеса са всички фактори, които оказват 

влияние при вземането на решение за намеса, включително нива за намеса, прогнози за развитие 

на аварийна обстановка или резултати от прилагане на различни защитни мерки, здравни, 

психологически, технически, географски, икономически и социални фактори. Критериите се 

разглеждат независимо един от друг и в цялост за всеки конкретен случай. 

Нивата за намеса са стойностите на прогнозираната доза и предотвратимата доза за 

определено време, мощността на дозата и специфичната активност, при достигането на които се 

прилагат съответни защитни мерки.  
При достигане нивата за намеса на прогнозираните дози, съгласно Приложение № 1  и 

нивата на намеса на прогнозираните годишни еквивалентни дози при хронично облъчване, 

съгласно Приложение № 2, се прилагат незабавни защитни мерки.  
  Защитните мерки укриване, йодна профилактика, евакуация, защита на дихателните 

органи, използване на защитни облекла се прилагат при достигане на нивото на намеса съгласно 

чл. 27, т. 2 от Наредба № 28 от 2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване и здравни 

норми за защита на лицата в случай на радиационна авария (ДВ, бр. 84 от 2006 г., издадена на 

основание чл. 65, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето) Приложение № 3. 
 Здравните норми за прилагане на дълговременни защитни мерки са посочени в 

Приложение № 4. 
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 Здравните норми за прилагане на йодна профилактика са посочени в Приложение №5. 
 Съгласно Наредбата за радиационна защита (Обн. ДВ. бр.16 от 20 февруари 2018 г.) при 

аварийно професионално облъчване референтните нива за аварийните работници съответстват на 

ефективна доза под 100 mSv.  
 В извънредни случаи, с цел спасяване на човешки живот, избягване на тежки 

радиационно-индуцирани последици за здравето или предотвратяване на катастрофални 

последици, може да се определи референтно ниво за ефективната доза от външно облъчване на 

аварийните работници над 100 mSv, но не повече от 500 mSv. Дейностите се извършват от  лица 

доброволци, които предварително са информирани за риска от облъчването. 
  Резултати от изчисленията за допустимото време на престой в зони с повишена стойност 

на мощността на дозата, за което се достигат дозовите лимити са дадени в Приложение № 6. 
 Дейността по планиране и провеждане на медицинското осигуряване в случай на 

радиационна авария на областно ниво се осъществява от съвета за медицинско осигуряване при 

бедствия, аварии и катастрофи към директора на съответния регионален център по здравеопазване 

съгласно чл. 116 от Закона за здравето. 
 В случаите на аварийна обстановка защитните мерки по ограничаване потреблението на 

хранителни продукти и фуражи, замърсени с радиоактивни вещества се прилагат: 
 за храните - в съответствие с границите на съдържанието на радионуклиди в храните 

съгласно Наредба № 11 за определяне на изискванията към границите на радиоактивното 

замърсяване на храните при радиационна авария (ДВ, бр. 44 от 2002 г.); 

 за фуражите - съгласно нивата за намеса, определени в Приложение № 7.  

5.3.2 Основните видове неотложни защитни мерки, които трябва да бъдат приложени 

незабавно в първите часове след възникването на ядрена или радиационна аварийна обстановка, 

са: 

1. уведомяване; 

2. деконтаминация на пострадалите и допълнителни изисквания към обществената и 

личната хигиена; 

3. индивидуален и радиационен мониторинг; 

4. ограничаване и контрол на достъпа в местата и районите, замърсени с радиоактивни 

вещества, включително ограничаване на консумацията на хранителни продукти, които са 

потенциално замърсени с радиоактивни вещества; 

5. защита на дихателните органи; 

6. използване на защитни облекла; 

7. укриване; 

8. йодна профилактика; 

9. евакуация. 

5.3.3 Дългосрочни защитни мерки, чиято продължителност може да бъде седмици, 

месеци или години. Основните видове дългосрочни защитни мерки са:  

1. преселване (временно или постоянно); 

2. ограничаване потреблението на хранителни продукти и фуражи, замърсени с 

радиоактивни вещества; 

3. дезактивация на места и райони, замърсени с радиоактивни вещества, и на имущество, 

както и ограничаване на ползването им; 

4. възстановителни работи за нормализиране на условията за живот в засегнатите райони. 

5.3.4 В случай на замърсяване с радиоактивни вещества в резултат от възникнала или 

предишна аварийна обстановка или дейност: 
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1. местата и районите, замърсени с радиоактивни вещества, се обозначават и при 

необходимост се изолират; 

2. се осигурява непрекъснат индивидуален мониторинг; 

3. се прилага подходяща намеса при отчитане на действителните характеристики на 

обстановката; 

4. се регулира използването на земята и сградите, разположени в обозначените места и 

райони по т. 1; 

5. се анализира възможността при прилагане на намеса да се получи увеличаване на 

радиоактивното въздействие на населението; 

6. се извършва радиационен мониторинг на различна дълбочина под повърхността. 

При необходимост за местата и районите, в които е приложена намеса, се прилагат 

допълнителни мерки, както следва: 

1. контрол на отстранените материали, замърсени с радиоактивни вещества, и тяхното 

използване, включително търговията с тях; 

2. контрол на достъпа в териториите, замърсени с радиоактивни вещества. 

5.4 Предупреждение и оповестяване на населението: Предупреждението на 

населението в случай на авария от АЕЦ и трансграничен пренос на радиация се извършва на 

Национално ниво чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и . 

Националните медии. 

За територията на град Сърница се подава  

акустичен сигнал от електромеханичните сирени без речева информация. Предприемат се 

действия за допълнително оповестяване чрез мегафони и/или автомобили с високоговорители на 

РСПБЗН Пазарджик, РУМВР Пазарджик и общинските администрации. 

Информация за характеристиките, прогнозата и мащабите на бедствието, указания за 

поведение и действие на населението се подава и чрез Национални и регионални оператори на 

радио и телевизионни програми, както и чрез радиотранслационните възли в населените места. 

5.5 Изпълнение на защитни действия: 

5.5.1 Защитни действия при авария в АЕЦ или трансграничен пренос на радиация: 

ДЕЙСТВИЯ ОТГОВОРНИ СТРУКТУРИ 

Въвеждане на усилен режим на радиационно 

наблюдение от постовете за радиационно 

наблюдение (приложение №19) 

РСПБЗН, общински администрации 

Осигуряване на резервни екипи за радиационно 

наблюдение в допълнително определени райони 

от областта, при необходимост 

РСПБЗН, общински администрации, РИОСВ, 

РЗИ 

Вземане на проби от храни, почви, води и фуражи 

и изготвянето на анализи и заключения;  
РИОСВ, РЗИ, ОДБХ, В и К дружества 

Поддържане на постоянен контакт с 

лабораториите за изготвяне на анализи и 

заключения на взетите проби (приложение №10) 

РИОСВ, РЗИ, ОДБХ, В и К дружества 

Периодично информиране на населението за 

аварийната обстановка и даване на препоръки за 

поведение и действие по националните и местни 

медии (за местните медии - Приложение № 11). 

Общински  щаб за защита при бедствия 
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Използване на индивидуални средства за защита 

(Приложение №15А ) 

Кметове на общини за защита за децата и 

учащите се в детските градини и училищата, в 

домовете за деца, лишени от родителски грижи, 

за служителите и работниците от общинската 

администрация, за доброволните отряди за 

действие при бедствие на територията на 

общината и за другите структури, финансирани 

от общинския бюджет, както и за неработещата 

част от населението; 

Органите на изпълнителната власт 

осигуряват необходимите индивидуални 

средства за защита на работниците и 

служителите от съответната администрация; 

Управителните органи на търговските 

дружества и едноличните търговци 
осигуряват необходимите индивидуални 

средства за защита на работниците и 

служителите си. 

Йодна профилактика на населението- прилага се с 

изричното указание на Министерството на 

здравеопазването (приложение №8 указания), 

пунктове за раздаване на йодни таблетки 

(приложение №15А) 

Индивидуалните средства за йодна 

профилактика на населението се планират, 

закупуват, подновяват и предоставят в 

собственост на общините от МВР. 

РЗИ Пазарджик, Кметове на общини 

Въвеждане на ограничения и/или забрани като: 

- провеждането на масови мероприятия на 

открито;  

- движението на лични моторни превозни 

средства;  

- консумацията на хранителни продукти, 

замърсени с радиоактивни вещества; 

- продажбата на хранителни продукти и зеленчуци 

на открити места и непреминали радиационен 

контрол;   

- къпането в открити водоеми и плувни басейни и 

други  

Кметове на общини, РУМВР, ОДБХ, РЗИ 

Укриването на населението /извън скривалищата/ 

може да се извърши след подготовка на жилища и 

помещения чрез: 

- плътно затваряне на прозорците, вратите и 

другите външни отвори 

- допълнително уплътняване и херметизиране чрез 

облепване на рамките на прозорците и вратите с 

хартиени и пластмасови лепенки или чрез други 

изолационни материали 

- изключване на вентилационните системи и 

Указания от Общински щаб за защита при 

бедствия, разпространяване чрез медиите 

Собственици на жилища 
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комини 

- При необходимост от проветряване на 

помещенията /при продължителен престой/ на 

вентилационните отвори /вратите/ се поставят 

овлажнени филтриращи завеси или памучен плат 

Защита на животните и растенията:  

- прекратяване на пасищното отглеждане на 

животни и преминаване към оборно отглеждане;  

- осигуряване на вода за животните от закрити 

водоизточници;  

- провеждане на непрекъснат лабораторен контрол 

на животинската продукция, на храните и 

фуражите за изхранване на животните; 

- използване на концентрирани фуражи и фуражи, 

произведени преди аварията;  

- прилагане на методи за деконтаминация 

/обеззаразяване/ и оползотворяване на 

радиоактивни продукти от животински произход; 

- контролиране и регулиране на селскостопанската 

полевъдна дейност в условията на радиоактивно 

замърсяване; поливането на насажденията от 

открити водоизточници се прекратява;  

- преминаване към специални режими на 

обработка и торене на почвата, с цел намаляване 

съдържанието на радиоактивни елементи в 

почвата и преминаването им в селскостопанските 

култури; 

- херметизиране на оборите; 

- вътрешностопанските пътища се навлажняват 

ежедневно; 

- концентрираните фуражи се транспортират в 

покрити транспортни средства и се съхраняват в 

закрити складове или силози; 

- сеното и сламата се съхраняват в сеновали, а 

където няма такива, се съхраняват на купи, 

покрити с полиетилен. 

ОДБХ, РЗИ, собственици на животновъдни 

обекти, собственици и търговци на фуражи, 

земеделски производители 

Херметизация на производствените помещения на 

предприятията от хранително- вкусовата 

промишленост и въвеждане на непрекъснат 

радиационен контрол на постъпващите суровини 

и готовата продукция. 

Собственици на предприятия, РЗИ, ОДБХ 

Херметизация на местните водоизточници. В и К дружества, РЗИ, РИОСВ 

Често измиване или оросяване с вода на улиците и 

тротоарите. 

Кметове на общини, ОПУ, Сметопочистващите 

фирми 
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Осигуряване на обществения ред и сигурност:   

- охрана на обществения ред, на частната и 

публичната собственост; 

- контрол на въведените забрани. 

РУМВР 

Евакуация на население, при необходимост и 

съобразно обстановката 

Провежда се след заповед на: 

кмет на община 

областен управител 

министър-председателя 

 5.5.2 Защитни действия при радиационна аварийна ситуация при транспортиране на 

свежо или отработено ядрено гориво, радиоактивни източници и материали или 

радиоактивни отпадъци на територията на областта:  

ДЕЙСТВИЯ ОТГОВОРНИ СТРУКТУРИ 

Първоначална оценка, анализ  и прогнозиране  

развитието на радиационната обстановка; 
РСПБЗН, РЗИ, РИОСВ, ОДБХ, В и К 

дружествата 

Определяне на зоните за сигурност и контролиран 

достъп на основа на резултатите от радиационния 

мониторинг (Приложение № 12); 

РСПБЗН,ОДМВР 

Ограничаване на достъпа до мястото на инцидента 

и обозначаване със знаци за радиоактивно 

замърсяване;  

РСПБЗН, РУМВР, ДФ  

Спиране на водоснабдяването от открити 

водоизточници; 
В и К дружествата 

Организиране на засилен радиационен контрол на 

вода, храна, почва  и др.). 
РЗИ, РИОСВ, ОДБХ, РСПБЗН 

Организиране на контролно-пропускателни 

пунктове за дозиметричен контрол и дезактивация 

на аварийните екипи, хора, животни, имущество, 

транспортни и технически средства, напускащи 

зоните за сигурност и контролиран достъп на 

аварията; 

РСПБЗН, РУМВР, кмета на съответната община  

Извеждане на пострадали от зоната на замърсяване 

и оказване на първа помощ; 

РСПБЗН, ЦСМП 

Временно извеждане или евакуация на население и 

животни  от района на радиоактивното 

замърсяване; 

Кмета на съответната община, РСПБЗН, РУМВР 

Осигуряване на обществения ред и сигурност ,  

охрана на изходите на зоната за контролиран 

достъп и на създадените контролно пропускателни 

пунктове;  

РУМВР 
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Доставка на необходимите препарати за 

дезактивация, облекла и обувки за населението,  

напускащо зоните за сигурност и контролиран 

достъп при контролно пропускателни пунктове. 

Регистриране на напускащото население. 

Кмета на съответната община, БЧК 
 

 

 

Кмета на съответната община   

 5.5.3 Изпълнение на защитни дейности при радиационна аварийна ситуация с 

безстопанствени източници: 

 При аварийна ситуация с безстопанствен източник се създава авариен екип със заповед на 

главния секретар на Министерството на вътрешните работи, в чийто състав се включват според 

случая служители на специализираните контролни органи по чл. 13 от Закона за безопасно 

използване на ядрената енергия, на Агенцията за ядрено регулиране, на Института за ядрени 

изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките и на Държавно 

предприятие "Радиоактивни отпадъци". За поддържане на готовност за реагиране при възникване 

на аварийни ситуации с безстопанствени източници се изготвя процедура за действие, която 

регламентира функциите, отговорностите и реда за реагиране на заинтересованите ведомства. 

 Действащите процедури за реагиране в аварийна ситуация с безстопанствени източници не 

съответстват в пълна степен на Наредбата за радиационна защита (Обн. ДВ. бр.16 от 20 февруари 

2018 г.). 

 5.6 Изпълнение на дейности по възстановяване: 

 Редът е разписан в Раздел VI от Плана за защита при бедствия – Възстановяване и 

подпомагане 

Дейности Отговорни структури 

Настаняване на евакуирано население 
Кметове на общини 
 

Осигуряване на палатки, фургони и сглобяеми къщи 

за останалите без подслон. 
ОА, БЧК, кметове на общини 
 

Осигуряване на сграден фонд за държавни структури, 

включително за щабове за изпълнение на съответния 

план за защита при бедствия.  

ОА, кметове на общини 
 

Осигуряване на продукти от първа необходимост, 

лекарства и осигуряване на питейна вода от 

херметизирани водоизточници. 

ОА, кметове на общини, РЗИ, 

БЧК, РДСП, ВиК дружества  

Отстраняване на аварии по преноса и снабдяването  с 

ел. енергия, природен газ и горива. 

Електроразпределителни 

дружества, кметове на общини 

Отстраняване на аварии по комунално-битовите 

мрежи. 

ОА, кметове на общини 

Дезактивация на помещения, сгради и участъци, 

замърсени с радиоактивни вещества. 

РСПБЗН, РЗИ, собственици на 

обекти 

Организация на безопасното управление на 

радиоактивните отпадъци: 
- осигуряване на подходящи места  за безопасно 

временно съхранение на радиоактивните източници и 

материали, заразени храни, растения, фуражи, иззети 

силно замърсени почви и други.   

РСПБЗН, РУМВР, ОА, кметове на 

общини, съгласувано с АЯР 
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Раздаване на помощи на пострадалото население.  БЧК, кметове на общини, РДСП 

Лечение на заболели вследствие на опасните фактори 

на аварията 

Болнични заведения 

Оказване на психологична помощ и психосоциална 

подкрепа на пострадалите и на спасителните екипи. 

БЧК, РЗИ, РУМВР 

 6. Организация и разпределение на отговорностите: 
 6.1 Основни части на Единната спасителна система: Предприемат незабавни действия 

по изпълнението на плана. 

 6.2 Кмета на Община Сърница: 

 Организира и ръководи защитата при радиационна аварийна обстановка в областта; 

 Създава организация за ранно предупреждение за бедствия; 

 Създава със заповед общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при 

бедствия и за взаимодействие с националния; (приложение №13) 

 Със заповед определя ръководител на операциите (Приложение №17); 

 Може да обяви бедствено положение на територията на общината или на част от нея 

(Приложение №16). 

 В зависимост от мащабите на радиационната аварийна ситуация, Кмета на общината 

може да възложи на членове на щаба изпълнението на определени допълнителни функции по 

планиране и логистика. 

6.3 Общинският щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и за 

взаимодействие с Националния :  

 Анализ и оценка на обстановката; 

 Предлага на Кмета на общината за одобрение решения относно необходимия обем и 

ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за 

предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от радиационната аварийна 

обстановка и за подпомагането на засегнатото население; 

 Осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на 

бедствието; 

 Информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприетите 

действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия; 

 Докладва на Кмета на общината за хода на провежданите защитни мероприятия. 

 Членовете на Общинския щаб за защита при бедствия изпълняват дейности съгласно 

утвърдени функционални задължения (приложения към документи областен щаб). 

7. Ръководство и координация:  
7.1 Ръководител на операциите: Определя се със заповед на Кмета на Община Сърница 

(приложение №17). Осъществява взаимодействието и координацията между частите на единната 

спасителна система, участващи в изпълнението на дейностите при радиационна аварийна. 

Притежава необходимата експертиза и опит. 

При авария в АЕЦ или трансграничен пренос на радиация е представител на  РДПБЗН, РЗИ 

или РИОСВ.  

При авария, свързана с транспортиране на ядрени материали, нелегален трафик на ядрени 

материали или терористичен акт е  представител на РУМВР.  

Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените 

решения на Общинския щаб за изпълнение на Общенския план за защита при бедствия. 
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 При провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи има право 

да: 

12. забрани или ограничи влизането на лица в района на бедствието; 

13. нареди временно извеждане на лица от района на бедствието; 

14. разпореди незабавно извършване или спиране на строителни работи, теренни 

преустройства или разрушаване на строежи или части от тях с цел предотвратяване или 

намаляване на негативните последици от бедствието; 

15. поиска от юридически или физически лица предоставяне на помощ в съответствие с 

възможностите им; 

16. създаде щаб на ръководителя на операциите с представители на участващите екипи 

от единната спасителна система; 

17. раздели района на бедствието на сектори или на участъци, да определи техни 

ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях. 

7.2 Оперативен център на РДПБЗН: Осъществява координация на съставните части на 

единната спасителна система: 

 Приема и оценява информацията за бедствието; 

 Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и 

координира по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури 

(приложение №18). 

 Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната 

власт, съставните части на единната спасителна система и населението; 

 По искане на ръководителя на операциите организира включването на предвидените 

в плановете за защита при бедствия съставни части на единната спасителна система, както и 

допълнителни сили и средства. 

8. Събиране и обмен на информация за бедствието: Оперативният център в 

РСПБЗН Велинград приема и оценява информацията за възникналата радиационна обстановка. 

Получената и предадена гласова информация в и от оперативния център се записва и архивира с 

възможности за последващо прослушване. 

В зависимост от мащаба на бедствието и при наличие на гранични стойности на 

предотвратимите дози за прилагане на неотложни защитни мерки (приложение №3), периода на 

събиране и обобщаване на информацията е на всеки всеки 1 час. Данните се предават в Областния 

щаб за защита при бедствия. 

Предаването на информацията на национално ниво се извършва съгласно стандартна 

оперативна процедура (приложение №18). 
 Информацията в ОЦ на РСПБЗН Велинград се получава от: 

 Постовете за радиационно наблюдение 

5. Приетите информация и сигнали, подадени от населението на ЕЕНСП 112 Районен 

център Кърджали и Националния оперативен център. 

6. Информация и сигнали от дежурните по общински съвет в общините. 

7. Информация и сигнали от дежурния в областния съвет за сигурност. 

8. Информация от дежурния в ОД МВР Пазарджик и от дежурния в Районна 

координационна централа на ЦСМП Пазарджик. 

9. Информация от ръководителя на операциите и екипите в мястото на намесата. 

10. Информация от обекти на критичната инфраструктура 

9. Комуникации: Наличните средства и възможности за комуникация в областта са 

директните телефонни връзки, мобилните телефонни връзки, радио връзки и интернет. 
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Предприятията, осъществяващи електронни съобщения, са длъжни да съдействат на МВР за 

осъществяване на комуникациите при бедствия и на Националната система за спешни повиквания 

с единен европейски номер 112  (чл. 30  от ЗЗБ). 

За комуникация се използват и средствата, работещи на  работния честотен диапазон на 

МВР. При възможност и при необходимост допълнително могат да се използват средствата за 

комуникация на таксиметрови и транспортни фирми и други.  

Средствата за комуникация на отговорните органи, изпълняващи дейностите, заложени в 

плана за защита при ядрена и радиационна авария са дадени в Приложение №51 и №51А, 

телефоните на членовете на областния щаб за защита при бедствия са дадени в приложение №13А, 

телефоните на кметовете на общини и кметовете на населени места са дадени в приложение №51 Б 

10. Ресурсно осигуряване на плана 

Финансовото осигуряване на плана се осигурява от Държавния бюджет чрез МКВПМС, 

Общинските бюджети,   Бюджетите на министерства и ведомства, дарения и други. 

Ресурсното осигуряване за изпълнение на дейностите, заложени в плана е дадено в 

приложение № 51 и №51А 

Разчет за храна, вода и продукти от първа необходимост за едно денонощие и срок от три 

дни е даден в приложение № 25 
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                                                                                     Приложение №8 

                                   ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА  ЙОДНИ  ТАБЛЕТКИ 

 

 

Моля, прочетете внимателно инструкцията за съхранение и консумация на йодни таблетки и 

стриктно спазвайте описаните в нея положения. Ако имате въпроси се обръщайте към здравните 

заведения и към органите на ПБЗН.  
В никакъв случай не употребявайте йодните таблетки произволно.  
 

Общи сведения за йодните таблетки 
Съдържание: 
1 таблетка съдържа: 65 mg калиев йодид, съответстващ по съдържание на 50 mg йод. 
Приложение на йодните таблетки 
Йодните таблетки се пият с профилактична цел, за защита на щитовидната жлеза от 

поемането и натрупването в нея на радиоактивен йод след авария в атомна електроцентрала. 

Приемането на йодните таблетки намалява и даже елиминира риска от рак на щитовидната жлеза 

вследствие на натрупване на радиоактивен йод в нея.  
Внимание! Йодните таблетки се приемат само в дозировката, описана в таблицата след 

решение за вземането им от оторизираните органи: 
за населението – Министерският съвет по указания на Министерство на здравеопазването 
Същите определят времето на започване на профилактиката и нейната продължителност.  
 

Кой трябва да взима йодни таблетки:  
децата и подрастващите (до 16 години); 
бременните жени и кърмачките; 
населението от 17 до 40 годишна възраст . 
Забранява се вземането на йодни таблетки от:  
хора, страдащи от алергия към йода; 
херпетиформен  дерматит; 
пемфигус вулгарис; 
миотониа конгенита;  
алергичен васкулит.  
Йодните таблетки се вземат след консултация с лекар при следните заболявания: 
нарушение на функциите на щитовидната жлеза; 
бронхиална астма; 
бъбречна недостатъчност; 
имунна недостатъчност. 
Децата под 1 годишна възраст, бременните жени, кърмачките и хората, страдащи от 

нарушение на функциите на щитовидната жлеза трябва да вземат йодните таблетки под лекарски 

контрол. 
Начин на употреба 
За да се избегне или намали нежеланото дразнене на стомашно-чревния тракт йодните 

таблетки се вземат след ядене, като се натрошават и се поемат с много течности. 
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Дозировка – дневна доза, която не бива да се надвишава:  
 

Възраст Йоден еквивалент 
[mg] 

Калиев йодид 
[mg] 

Брой таблетки 

Новородени до 1 

месец 
12,5 16,3 1/4* 

От 1 до 2 месеца 12,5 –25 15 – 30 1/4 - 1/2   
 

От 2 месеца до 3 

години 
25 32,5 1/2 

От 3 до 12 години 50 65,0 1 
 

От 12 до 45 

години 
100 130 2 

Бременни и 

кърмачки ** 
100 130 2 

* - дава се само една доза  
** - дават се само две дози 
 

Внимание! Максималната доза да не е повече от 1 грам, йодните таблетки да не се вземат в 

продължение на повече от 10 дни. 
 

Странични ефекти 
Страничните ефекти се проявяват слабо. Някои от тях са: 
метален вкус; 
гадене и повръщане; 
стомашно неразположение; 
диария; 
зачервяване на кожата; 
сърцебиене; 

Моля не забравяйте, че йодните таблетки предпазват само щитовидната жлеза от 

попадане на радиоактивен йод в нея, но не защитават от другите радиоактивни вещества, 

които се отделят при авария в АЕЦ. Допълнителни защитни мерки, като укриване, 

използване на индивидуални средства за защита и евакуация ще Ви бъдат разпоредени от: 
За населението – Министерският съвет 
За персонала на АЕЦ – от Ръководителя на аварийните работи; 
 

Внимание! Да се пазят от деца! 
Условия за съхранение: Да се съхраняват на  тъмно както са пакетирани от 0оС до 30оС 

при влажност 40% до 90%. Слабото покафеняване на таблетките не променя техните 

качества. 
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПУНКТОВЕ ЗА РАЗДАВАНЕ НА  ТАБЛЕТКИ  

КАЛИЕВ ЙОДИД /KI/ ЗА  ОБЩИНА СЪРНИЦА  
 

      

възраст 

           брой         

 

количеств

о 

0-1 

  години 

      37 

 

1-3 

  години 

    79 

3-12 

години 

453 

12-44 

години 

1 973 

Необходим

и 

  Таблетки 

калиев 

йодид 

за 1 ден 

 
9,25 

 
39,5 

 

 
    453 

 

3 946 

 

  4 447,75 

Таблетки 

калиев 

йодид 

за 10 дни 

 
92,5 

 
395 

 
  4 530 

 
39 460 

 

  44 477,5 

  
Забележка: 
                                             ДНЕВНА ДОЗА 

         0-1 години               ¼ таблетка 

        1-3 години               ½ таблетка 

        3-12 години             1  таблетка 

        12-44 години           2   таблетки 

 

 
НАСЕЛЕНО МЯСТО 

 

 
ПУНКТ ЗА ЙОДНИ 

ТАБЛЕТКИ 

 

 
ПУНКТ ЗА ИЗС 

        Гр. Сърница 
С. Медени Поляни 

С. Побит Камък 

 

 

Сградата на Общината 
Сградата на Кметството 

Сградата на Кметството 

 

 

Сградата на Общината 
Сградата на кметството 

Сградата на Кметството 
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  Приложение № 21 

 

 

Класификация на авариите в ядрени обекти и съоръжения 

 

Клас  Аварийна обстановка  

Обща аварийна 

обстановка 

Реално или възможно изхвърляне на радиоактивни вещества и 

облъчване на персонал и население, което налага предприемане на 

незабавни защитни мерки за населението; при обявяване на обща 

аварийна обстановка се предприемат незабавни мерки за 

намаляване на последиците и защита на персонала и на населението 

Местна аварийна 

обстановка 
Значително намаляване на степента на защита на персонала и на 

лица в зоната за превантивни защитни мерки; при обявяване на 

местна аварийна обстановка се предприемат незабавни мерки за 

намаляване на последиците от аварийната обстановка и за защита 

на персонала и се подготвя прилагането на защитни мерки за 

населението 

Локална аварийна 

обстановка 
Значително намаляване на степента на защита на персонала без 

риск за населението; при обявяване на локална аварийна обстановка 

се предприемат незабавни мерки за намаляване на последиците от 

аварийната обстановка и за защита на персонала 

Тревога Настъпили събития, в резултат на които нивото на безопасност е 

неизяснено или значително се снижава; при обявяване на тревога се 

прави оценка на обстановката и се предприемат мерки за 

повишаване на готовността за изпълнение на аварийните планове 

Други аварийни 

ситуации 

Намиране, загубване и кражба на опасен радиоактивен източник, 

включително падане на изкуствен спътник с опасен радиоактивен 
източник 
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      Приложение № 20 

 

 

Рискови категории ядрени обекти, съоръжения и дейности 

Рискова категория Ядрени обекти, съоръжения и дейности 

 

 

 

 

Рискова категория I - ядрени съоръ-

жения, в които постулирани изходни 

събития на площадката, включително 

изходни събития с много малка 

вероятност за възникване, могат да 

доведат до авария с тежки 

детерминистични ефекти извън 

площадката 

 

- ядрени реактори с топлинна мощност, по-

голяма от 100 MW 

- хранилища за отработено ядрено гориво с 

обща активност по 137Cs, по-голяма от 0,1.E-18 

Bq, или съдържащо ядрен материал в 

количество, еквивалентно на това в активната 

зона на ядрен реактор с топлинна мощност 3000 

MW 

- ядрени съоръжения и обекти, в които има 

дисперсни радиоактивни материали (течности, 

газове, прахообразни, горими, разтворими, 

пирофорни материали) в количества, 

достатъчни при разпространение в околната 

среда да доведат до тежки детерминистични 

ефекти извън площадката 

 

 

 

 

 

 

 

Рискова категория II - ядрени съоръ-

жения, в които постулирани изходни 

събития на площадката могат да доведат 

до облъчване на лица извън площадката, 

което налага прилагане на неотложни 

защитни мерки 

 - ядрени реактори с топлинна мощност, по-

голяма от 2 MW и по-малка или равна на 100 

MW; 

- хранилища за отработено ядрено гориво, които 

съдържат отработено ядрено гориво, изискващо 

активно охлаждане 

- ядрени съоръжения, разположени на 

площадката на разстояние, по-малко или равно 

на 500 m от границите на защитената зона, в 

които е възможно настъпване на неконтро-

лируема верижна реакция на делене 

- ядрени съоръжения и обекти, в които има 

дисперсни радиоактивни материали (течности, 

газове, прахообразни, горими, разтворими, 

пирофорни материали) в количества, достатъч-

ни при разпространение в околната среда да 

доведат до необходимост от прилагане на 

неотложни защитни мерки извън площадката 
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Рискова категория III - ядрени съоръ-

жения и обекти с радиоактивни 

източници, в които постулирани аварий-

ни събития на площадката могат да 

доведат до облъчване или радиоактивно 

замърсяване на околната среда над 

установените граници, при което се 

налага прилагане на неотложни защитни 

мерки само в границите на площадката 

- ядрени реактори с топлинна мощност, по-

малка или равна на 2 MW; 

- ядрени съоръжения, разположени на 

площадката на повече от 500 m от границите на 

защитената зона, в които е възможно 

настъпване на неконтролируема верижна 

реакция на делене 

- ядрени съоръжения и обекти, в които има 

дисперсни радиоактивни материали (течности, 

газове, прахообразни, горими, разтворими, 

пирофорни материали) в количества, при чието 

разпространение може да възникне 

необходимост от прилагане на неотложни 

защитни мерки в границите на площадката 

- обекти с радиоактивни източници, в които е 

възможно при нарушаване на защитата на 

съответните радиоактивни източници да се 

достигне мощност на дозата, по-голяма от 100 

mGy/h на разстояние 1 m от източника 

 

Рискова категория IV - дейности с 

ядрени материали и радиоактивни 

източници, които могат да доведат до 

възникване на авария на място, което 

предварително не може да бъде предви-

дено и определено, като превоз на ядрени 

материали и радиоактивни вещества, 

дейности с гама-дефектоскопи и други 

преносими опасни източници, включи-

телно дейности сопасни източници, 

придобити незаконно 

- превоз на ядрени материали или радиоактивни 

вещества в количества, съответстващи на 

категории 1, 2 или 3, които са опасни при липса 

на контрол 

- дейности с преносими радиоактивни 

източници, за които е възможно при нарушаване 

на защитата им да се достигне мощност на 

дозата, по-голяма от 10 mGy/h и по-малка или 

равна на 100 mGy/h на разстояние 1 m от 

източника 

- дейности с преносими опасни радиоактивни 

източници, включително изкуствени спътници, 

съдържащи радиоактивни източници 

Рискова категория V - обекти и 

дейности, които не са пряко свързани с 

радиоактивни източници, но при които 

има голяма вероятност вследствие на 

тяхната дейност да се стигне до 

радиоактивно замърсяване на продукция 

и до неконтролирано разпространение на 

радиоактивни вещества в резултат на 

аварийни събития, възникнали в 

съоръжения от рискови категории I и II 

или по други причини, при които се 

налага прилагане на защитни мерки 

- обекти, в които се преработва и претопява 

метален скрап 

- гранични контролно-пропускателни пунктове, 

включително летища и пристанища 
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                        Приложение № 10 

 

 

 

 

 

Лабораторно-аналитична дейност при радиационна 

аварийна ситуация 
 

 

 

1. Лаборатория за радиационни измервания при Изпълнителна агенция по околна среда 

(ИАОС) – контрол  на компонентите на околната среда - телефон за връзка 0886738818  

Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност" 
Мирослава Богданова - главен директор 

тел. 02/ 940 64 94 
 

Вземането на проби и предоставянето им в ИАОС за последващ анализ ще се извърши от 

експерти на РИОСВ-Пазарджик. 

 

2. Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология  - контрол на 

храни, фуражи и посадъчен материал  
Гр. София, ул. „Искърско шосе“ № 5  

Телефони за връзка 02 9791034, 02 9731474 
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                                                               Приложение № 1 

 
Нива на намеса за прогнозирани погълнати 

дози при аварийно облъчване за срок до 48 

часа 

  

Облъчен орган или 

тъкан 

Прогнозирана погълната 

доза до 48 часа [Gy] 

 

Цяло тяло (костен 

мозък) 
1 

 

Бял дроб 6  

Кожа 3  

Щитовидна жлеза 5  

Очна леща 2  

Гонади 3  

Плод (за бременни) 0,1  

     

 
Приложение № 2 

 
Нива на намеса за годишни еквивалентни дози 

при хронично облъчване 

  

Облъчен орган или 

тъкан 

Годишна еквивалентна 

доза [Gy] 

 

Гонади 0,2  

Очна леща 0,1  

Костен мозък 0,4  

 

 
  

 

 

 Приложение № 3  

 
Предотвратими дози за прилагане на неотложни защитни мерки 

 

Неотложни Тяло/орган Предотвратима 
 

 

защитни  доза  

мерки  минимална гранична 

Укриване Ефективна     

  доза за цяло     

  тяло 5 (mSv) 50 (mSv) 
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Евакуация Ефективна     

  доза за цяло     

  тяло 50 (mSv) 500 (mSv) 

Йодна про- Погълната     

филактика доза за щито-     

  видна жлеза на     

  бременни, кър-     

  мачки и лица     

  до 18 гoд. 5 (mGy) 10 (mGy) 

  Всички други     

  лица 50 (mGy) 100 (mGy) 

 
 
Приложение № 4 

 

Предотвратими дози за прилагане на дълговременни 

защитни мерки 

 

Защитна мярка Предотвратима  

 
доза 

(mSv) 

 

  минимално гранично 

Временна евакуация 10 100 за пър- 

    вия месец 

Прекратяване на - 10 за послед- 

временната евакуация   ващ месец 

Окончателна - 1000 в рам- 

евакуация   ките на 

    човешки живот 

 

 

Приложение № 5 

 
Здравни норми за прилагане на йодна профилактика 
 

 

Възраст 

 

 

Йоден 

еквивалент 

(mg) 

Калиев 

йодид 

(mg) 

Брой 

таблетки 

 

Новородени 

до 1 месец 

  

12,5 

  

16,3 

  

1/4* 

От 1 до 

2 месеца 

  

12,5 - 25 

  

15 - 30 

  

1/4 - 1/2 

От 2 месеца 

до 3 години 

  

25 

  

32,5 

  

1/2 
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От 3 до 

12 години 

  

50 

  

65 

  

1 

От 12 до 

45 години 

  

100 

  

130 

  

2 

Бременни и 

кърмачки** 

  

100 

  

130 

  

2 

        

* - дава се само една доза 

** - дават се само две дози 

Внимание! Максимална доза не повече от 1 грам, йодните таблетки да не се вземат повече 

от 10 дни. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 

 

Резултати от изчисленията за допустимото време на престой в зони 

с повишена стойност на мощността на дозата, 

за което се достигат дозовите лимити 

Мощност на 

дозата, 

mSv/h 

Общо време на 

пребиваване, след 

което се 

надхвърля 

дозовият лимит от 

50 mSv 

Общо време на 

пребиваване, след 

което се 

надхвърля 

дозовият лимит от 

100 mSv 

Общо време на 

пребиваване, след 

което се 

надхвърля 

дозовият лимит от 

500 mSv 

0,1  500 часа 1000 часа 5000 часа 

(100 µSv/h)      

1 50 часа 100 часа 500 часа 

10 5 часа 10 часа 50 часа 

100 30 минути 1 час 5 часа 

1000 3 минути 6 минути 30 минути 

 
 

Приложение № 7 

 

Нива за намеса по специфична активност за 134Csи 
137Csза фуражи 
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Фуражи за селскостопански 

животни 
Bq/kg(1, 2) 

Прасета 1250 

Домашни птици, агнета, крави 2500 

Други 5000 

 
1Нивата за намеса са предназначени да допринесат за спазването на максимално 

допустимите граници на съдържанието на радионуклиди в храни, но сами по себе си не гарантират 

това; спазване на нивата за намеса не освобождава от изискването за радиационен контрол на 

животинската продукция, предназначена за консумация от населението. 
2Нивата за намеса се отнасят за фуражите във вида, в който се консумират. 
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Приложение № 11 

 

Правила за поведение и действие на населението при радиационна аварийна ситуация, 

разпространени от Общинския щаб за изпълнение на ОПЗБ чрез  

медиите  

 

 

 

1. Предайте получената информация за аварията на ваши близки и познати, ако смятате, 

че те не знаят за събитието. Обяснете на вашите деца какво се е случило и какво да правят при 

възникналата ситуация, като се съобразявате с тяхната възраст.  

Включете вашите телевизионни приемници и/или радиоприемници за получаване на 

последваща информация по Българската национална телевизия и Българското национално радио.  

Следете съобщенията на щаба за изпълнение на ОПЗБ по Кабелна телевизия Сърница Нет 

и изпълнявайте конкретните указания. 

2. Запазете спокойствие и не предприемайте панически действия. 

3. Не предприемайте йодна профилактика (поглъщане на таблетки калиев йодид) без 

указание от компетентните органи. Самоволното поглъщане на йод под каквато и да е форма може 

да навреди на здравето, вместо да помогне.  

4. Децата трябва да останат в къщи, до изясняване на обстановката. 

Херметизирайте според възможностите и наличните средства помещенията, където се 

укривате при възникналата аварийна обстановка. Така се ограничава постъпването на 

радиоактивни вещества в помещенията по въздушен път, което се постига чрез затваряне и 

уплътняване на врати и прозорци в жилища и обществени сгради, спиране на приточната 

вентилация в тях, поставяне на филтриращи тъкани (3-4 пласта тензух или друго парче плат) на 

прозорците при проветряване, почистване на помещенията ежедневно само с овлажнени тъкани 

(метене и тупане да се избягва). При използване на прахосмукачка изходящата струя трябва да се 

филтрира допълнително през мокра кърпа. 

Проветряването да се извършва нощно време при намаляло автомобилно движение и 

утихване на вятъра. 

За защита на дихателните пътища от попадане на радиоактивни вещества в човешкия 

организъм могат да се използват стандартни защитни средства (респиратори, противопрахови 

лицеви маски, противогази) и подръчни материали (марлени превръзки, тензух, носни кърпички и 

други филтриращи материали, които се навлажняват за по-добро улавяне на прахообразните 

частици, съдържащи се във въздуха). 

Временното укриване като защитна мярка може да продължи няколко дни в зависимост от 

развитието на аварията и последствията от нея.  

5. При обявяване на авария с възможни радиационни последствия спазвайте стриктно 

лична радиационна хигиена, за да ограничите до минимум възможността за поглъщане на 

радиоактивни вещества и замърсяване на вашето тяло и облекло с радиоактивни вещества. За 

целта: 

- ограничете до минимум престоя на открито, не предприемайте екскурзии, излети, 

разходки и пътувания, в места, за които е установено или се предполага, че са замърсени с 

радиоактивни вещества в резултат на аварията; не сядайте на зелени площи; 

- преустановете къпане във водоеми и ползване на водоизточници, за които е установено 

или се предполага, че са замърсени с радиоактивни вещества в резултат на аварията;  
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- избягвайте дейности, свързани с вдигане на прах в места, замърсени с радиоактивни 

вещества в резултат на аварията; 

- не метете дворовете, оросявайте със струя вода тревните площи и обливайте пътеките 

около къщата си; 

- поддържайте чистота в домовете, мийте старателно ръцете, особено преди хранене.; 

къпете се всекидневно, почиствайте обувките при влизане в дома ви, перете по-често облеклото, 

което носите навън;  

- не консумирайте хранителни продукти, включително вода и мляко, за които е обявена 

временна забрана; измивайте старателно продуктите преди консумация и преди кулинарна 

обработка, особено листниковите зеленчуци и плодовете; сравнително по-безопасни са 

оранжерийните плодове и зеленчуци, морковите, картофите, птичето и свинското месо и 

океанската риба; използвайте сухо мляко за децата; по-добре изключете листниковите зеленчуци и 

млякото от менюто си; 

- обработвайте и приготвяйте храните в затворени помещения; 

- замърсените хранителни продукти, които не подлежат на термична обработка, 

консумирайте само след обилно измиване с вода и допълнително накисване за 24 часа във вода; 

при готвенето обезкостете и нарежете месото на парчета до 70 грама, накиснете го във вода за 24 

часа (1:4) и изхвърлете водата; сварете месото и изхвърлете първия бульон;  

- съхранявайте хранителните продукти в подходящи опаковки, затворени съдове и 

помещения, хладилни шкафове; 

- вода за питейни и домакински нужди се взема само от закрити, контролирани и 

разрешени за ползване водоизточници; препоръчително е децата да пият предимно минерална 

вода с ниско съдържание на радон.  

6. Животните да не се извеждат от оборите през първия период на високо замърсяване; да 

се преустанови пашата, а храненето да става с концентрирани или груби фуражи; помещенията на 

животните да се измиват ежедневно с вода; останалите на открито фуражи да се ползват след 

отстраняване на горния слой (10-15 см). 
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Приложение №19  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТОВЕ ЗА РАДИАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И  

РАДИОМЕТРИЧНА АПАРАТУРА 
 

 

 

№ по 

ред 

 

Община 

 

Намира се в: 

 

Апаратура 

1 Сърница Общински съвет за сигурност РР – 51  
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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ -  ОБЩИНА СЪРНИЦА 

 

           ЧАСТ 

ЗАЩИТА ПРИ 

СНЕГОНАВЯВАНЕ 

И 

ОБЛЕДЕНЯВАНЕ 

 

 

 
 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

 

 

І. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

БЕДСТВИЯ 

 

1. Възстановяване/изграждане на съоръжения. 

1.1. Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане. 

 степен на увреждане, установена с експертно заключение съгласно приложение № 2 или 

приложение № 3 от ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет Приет с ПМС № 106 от 

8.05.2007 г., обн., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., в сила от 18.05.2007 г. 

 характеристики, значимост, сложност и рискове за експлоатация на обекта, която се отчита 

в зависимост от категорията на строежа или на засегнатата инфраструктура по Закона за 

устройство на територията, установена с експертно заключение съгласно приложение № 2 

или приложение № 3 от ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет 

Приет с ПМС № 106 от 8.05.2007 г.,обн., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., в сила от 18.05.2007 г. 

 мащаби на бедствието; 

 потенциална опасност от разрушаване, увреждане или повтарящи се отклонения от 

нормалната експлоатация; 

 социален приоритет - дейности в сектора на здравеопазването, образованието, културата и 

др.; 

 фаза на възстановителния процес (начало, започнат етап); 

 срок за възстановяване и въвеждане в експлоатация; 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

 наличие на алтернатива за смекчаване на последиците; 

 поддържане и използване на обекта през предходната бюджетна година; 

 наличие на допълващ източник на финансиране, включително застрахователно 

обезщетение. 

1.2. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане. 

 При поражения в следствие снегонавявания и обледенявания приоритетно ще бъде 

възстановяването на обекти от:         

- пътна  инфраструктура.                                                                                                     - 

образование                              - обекти от национално и местно значение                               - 

здравеопазване                         - културни ценности 

1.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинска администрация за 

осъществяване на дейността. 

  Зам. Кмет.      

  Кметове на кметства. 

2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения. 

2.1. Определяне на критичните и потенциално-опасни обекти, за които е необходимо 

изготвяне на експертизи. 

 Сгради и съоръжения/ само срутващи се/ - представляващи потенциална опасност съгласно 

чл.195 от Закона за устройство на територията за живота и здравето както на обитателите , така и 

на околните. 

2.2.Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи. 

  Зам. Кмет.   

  Кметове на кметства /подаване на точна информация/. 

3. Системи за наблюдение , ранно предупреждение и оповестяване на органите за 

управление, силите за реагиране и населението. 

3.1. Определяне на необходимостта от изграждане/модернизация/ на съществуващите 

системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване. 

 Осигуряване на постоянна и надеждна връзка с органите за управление , щаба за 

координация и силите за реагиране. 

Поддържане на постоянна връзка с звеното за сигурност /дежурен по Общ.СС/ 

  

4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението. 

 Органите на изпълнителната власт, другите държавни органи и населението се обучават за 

защита при бедствия, като: 

 -  Обучението на органите на изпълнителната власт е задължително. 

 -  Органите на изпълнителната власт организират обучение на служителите от 

подчинените им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на дейности по 

защитата на населението. 

 В системата на  просвета и във висшите училища се провежда обучение за защита при 

бедствия и за оказване на първа до лекарска помощ. 
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 -  При обучението за придобиване на основно и средно образование се осигуряват основни 

познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие в усложнена 

обстановка. 

  -  Министърът на образованието и науката след съгласуване с министъра на държавната 

политика при бедствия и аварии утвърждава програми за обучение, учебни материали и 

помагала за детските градини и училищата и планове за обучение и подготовка за защита 

при бедствия на ръководния персонал и учителите в системата на МОН. 

 Обучението на населението за начините на поведение и действие и изпълнението на 

необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общините като 

обучение по желание.  

4.1. Отговорни длъжностни лица от общинска Администрация за организиране и 

провеждане на обучението.      

    - Заместник кмет на общината.    

    - Секретар на община.  

4.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за управление, 

силите за реагиране и населението при бедствия. 

 - Тренировки и учения с цел подготовка на съставните части на единната спасителна 

система се провеждат със Заповед на Вицепремиера и Министър на вътрешните работи  или на 

областния управител на област Пазарджик. 

 - Провеждане на учения и тренировки на съставните части от единната спасителна система , 

намиращи се на територията на община Сърница  – по отделен план, съгласуван с 

участващите сили и висшестоящата инстанция. 

4.3. Източници на финансиране.- Общински бюджет                                                                                                                       

- Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет - 

Бюджетите на министерствата и ведомствата; 

- Търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им. 

5. Дейности за намаляване на риска: 

1. Анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от снегонавяване и обледеняване. 

2. Рискови характеристики на участъци от пътната инфраструктура и електро преносната мрежа. 

3. планиране на защитата при бедствия. 

4. прилагане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствията 

/снегонавяване и обледеняване/. 

5. превантивен контрол. 

 

ІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 

 

1. Организация на действията на органите за защита при бедствия. Начин на 

взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с областните и 

национални структури за справяне с бедствията(ОКИЦ). 
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1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при бедствия. 

 - Министерския съвет осъществява общото ръководство на защитата при бедствия – 

чл.62,ал.2,т.1 от ЗЗБ 

 - Областния Управител ръководи защитата при бедствия в Областта - чл.64, ал.1, т.1 от ЗЗБ 

 - Кметът на Общината ръководи и организира защитата при бедствия на територията на 

общината – чл.65, ал.1, т.1 от ЗЗБ 

 - Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, 

участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на бедствието се 

осъществява от Ръководител, който е ръководителя на териториалното звено на ПБЗН /Пожарна 

безопасност и защита на населението/.  

1.2. Щаб за координация. 

1.3.1. Сили и средства за реагиране на застрашените обекти/търговски дружества, еднолични 

търговци и юридически лица с нестопанска цел/: 

- РУ на МВР-  Велитград. 

- РС ПБЗН 

- Аварийна група на В и К 

- Аварийна група на „EVN България Електроразпределение”. 

1.3.2. Доброволни формирования; 

Доброволно формирование на общината 

1.3.3. Сили и средства на Общината; 

 - Аварийни групи по програми на МТСП 

1.3.4. Сили и средства на държавните структори, разположени на територията на общината; 

- РУ 

- РС ПБЗН 

- Аварийна група на В и К 

- Аварийна група на “Електроразпределение” 

1.3.5. Сили и средства на юридически лица , еднолични търговци и юридически лица с 

нестопанска цел 

 

ІІІ. РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ , СИЛИТЕ 

ЗА РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗАПЛАХА ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ. 

 

1. Система за оповестяване / предупреждение. 

Чл. 11. (1) от ЗЗБ- Наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването се основават на: 

1. информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции; 

2. информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични, 
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сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и 

явления; 

3. информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни повиквания; 

4. хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от Националния институт 

по метеорология и хидрология.    

 5. международен обмен на информация и данни. 

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя безвъзмездно на Министерството на държавната 

политика при бедствия и аварии и на министрите в рамките на тяхната компетентност. 

- Локални радиовъзли, национални и местни оператори на радио и телевизионни програми  

- Сиренно-оповестителна система на Гражданска защита                                                                                                                                    

-ТКО;                                                                                                                                                                                                                         

- Радиовръзка с кметствата;                                                                                                                     

- Пряко превключване на каналите по далекосъобщителната мрежа на БТК-ЕАД;                  

- Мобилна връзка;                                                                                                                             - 

Интернет                                                                                                                                          - 

Коли на специализираните органи                                                                                                  

1.2. Отговорни длъжностни лица и функциите им. 

1.2.1. При получено предупреждение. 

 - дежурни по Общински съвет за сигурност 

1.2.2. За оповестяване на : 

 А) Органите за управление; 

 - ОЦ към РДПБЗН Пазарджик 

 - Кмет на Община 

 - зам.Кмет на Община 

 - дежурни по Общински съвет за сигурност 

 Б) Щаба за координация; 

 - Кмет на Община 

 - зам.Кмет на Община 

 - дежурни по Общински съвет за сигурност 

 В) Силите за реагиране; 

 - ОЦ към РДПБЗН Пазарджик 

 - дежурни по Общински съвет за сигурност 

 Г) Населението; 

- Локални радиовъзли, национални и местни оператори на радио и телевизионни програми 

 - Сиренно-оповестителна система; 

 - ТКО; 
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- Радиовръзка с кметствата; 

- Пряко превключване на каналите по далекосъобщителната мрежа на БТК-ЕАД; 

- Мобилна връзка; 

- Интернет; 

- Коли на специализираните органи 

1.3. Схеми за оповестяване /в приложение/. 

 

ІV. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА 

И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. 

СРЕДСТВА И РЕСУРСИ , ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

БЕДСТВИЯ. 

 

1. Временно извеждане на населението. 

1.1. Длъжностни лица, които могат да разпореждат временно извеждане. 

 - Министерски съвет 

 - Областен Управител с въвеждането на Областния план за защита при бедствия 

 - Кмет на Община с въвеждане на Общински план за защита при бедствия. 

     - Служители на териториалните звена на ГД”НС”Гражданска защита” определени със 

заповед. 

1.2. Случаи, в които се разпорежда временно извеждане. 

 При реална заплаха за живота и здравето на населението , животните , културните и 

материални ценности. 

1.3. Маршрути за временно извеждане. 

 Маршрутите за временно извеждане се уточняват след оперативна информация за 

разрушни съоръжения и затрупани подходи. 

1.4. Длъжностни лица от общинска Администрация, отговорни за извеждането и грижите за 

хора, нуждаещи се от специална помощ (децата и хората в неравностойно положение, ако 

тези грижи не могат да бъдат осъществени от хора , които обичайно ги полагат). 

  

2. Места за временно настаняване при бедствия. 

2.1. Определяне на подходящи места за временно настаняване (използване на сгради 

предварително избрани за тази цел , изграждане на палаткови лагери). 

 Здравите и надеждни сгради на детските и учебни заведения на територията на Общината 

след констатация от конструктор, както и други сгради, помещения и имоти общинска собственост 

в зависимост от сезона в който е настъпило бедствието. 

2.2. Оценка на наличното оборудване и недостигащото. 
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 След определяне броя, възрастовата граница и пола на най-пострадалата част от 

населението 

2.3. Длъжностно лице от общинска Администрация , отговорно за осигуряване на наличното 

оборудване. 

2.4. Разчет на недостигащото оборудване. 

 След определяне броя, възрастовата граница и пола на най-пострадалата част от 

населението и сезона в който е настъпило бедствието. 

3. Оценка на нуждите от снабдяване с храни , вода, медицински изделия, лекарствени 

продукти и други от първа необходимост и последваща. 

3.1. Отговорно длъжностно лице от общинска Адмистрация координиращо нуждите от 

храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и др. 

3.2. Длъжностни лица , извършващи оценка на нуждите от храни, вода медицински изделия, 

лекарствени продукти и др. 

3.3. Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти 

и др. 

 При стойност от около 4,00-5,00лв за храна на ден на човек след уточняване на 

пострадалите,които е необходимо да бъдат осигурени с вода ,храна и лекарства.  

4. Разчистване на пътища и осигуряване на проходимост. 

4.1. Отговорно лице на дейностите по разчистването. 

 Зам. кмет 

4.2. Налично оборудване и местонахождението му. 

 Община Сърница 

4.3. Длъжностно лице от общинската администрация, координиращо изпълнението 

дейностите. 

 Заместник Кмет  

5. Организация на комуникациите. 

5.1. Налични средства и възможности за комуникация/директни телефонни връзки,обходни 

телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радиовръзка и интернет връзка/ на 

общината с околния свят- ОКИЦ, областния управител , със съседни общини и населени 

места, кметствата от общината и длъжностни лица от общината. 

 Мобилна връзка 

 Интернет-връзка 

 Радиовръзка 

 Телефонна връзка 

5.2. Планиране на допълнителни и резервни средства за комуникация и връзка с околния 

свят. 

 Допълнително, след стартиране на ЕЕНСП - 112 

EVN”България           Национален 0700 1 4500-1-20526 
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Елктроразпределение” 03581/ 21-63  факс 

 

5.3. Отговорно длъжностно лице от общинска администрация, координиращо 

комуникациите по време на бедствие. 

 - Зам. кмет   

6. Законност и ред . 

6.1. Длъжностно лице отговарящо за законността и реда. 

    - Зам.кмет  

6.2. Координация/съгласуване на дейността на специализираните изпълнителни органи и 

длъжностното лице от общинска администрация, отговарящо за реда и законността. 

7. Логистика. 

7.1. Задачи и отговорни длъжностни лица участващи в логистиката. 

7.2. Ред за взаимодействие и съгласуване между тях. 

 - писмена информация 

 - информация по линия на деж. по ОбщСС 

7.3. Договорни споразумения с доставчици.  

8. Транспорт. 

8.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация, координиращи 

осигуряването на транспорта. 

 - Зам. кмет, Гл. Специалист „ОМП”. 

8.2. Налични МПС и местонахождението им.   

 Тежкжтоварен автомобил Мерцедес – Община Сърница 

  Уни Мог Мерцедес  - Община Сърница   

 

9. Здравеопазване. 

9.1. Длъжностно лице, отговорно за координацията на действията за оказване на първа 

помощ. 

 - Зам. Председател на Общински съвет на БЧК. 

9.2. Определяне на здравните заведения с възможност за оказване на специализирана 

медицинска помощ  и каква специализирана медицинска помощ могат да окажат. 

 ФСМП           

10. Възсановяване на услугите и инфраструктурата на Общината. 

10.1. Ръководство на дейността по възстановяване на услугите и инфраструктурата. 

 -  Зам. Кмет 

10.2. Отговорни лица, ангажирани за: определяне на местата и обектите 
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(инфраструктурни) за възстановяване, степенуване по важност на обектите, извършване на 

възстановителните работи. 

 -  Зам. Кмет 

 - Допълнително привлечени експерти при необходимост 

10.3. Ред за координация на дейностите. 

 Щаб за координация 

10.4. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо дейностите 

по възстановяването, качеството на изпълнението им и законосъобразното изразходване на 

отпуснатите финансови средства. 

 - Зам. Кмет. 

11. Подпомагане(неотложна помощ) на засегнатото население. 

11.1. Вътрешно за общината подпомагане . 

11.1.1. Длъжностни лица от общинска администрация отговорни за подпомагане на 

засегнатото население. 

 -  Зам. Кмет 

 - Гл. Специалист „ОМП” 

11.1.2. Дейности за осигуряване на подслон , храна, вода и други от първа необходимост на 

нуждаещите се. 

 Първоначално се осигурява необходимото на децата , възрастните , болните и инвалидите , 

след което на останалата част от пострадалото население. 

11.1.3. Отговорно лице от общинска администрация , определящо  

най-необходимото за нуждаещите се. 

 - Секретар на Община. 

11.1.4. Ред за извършване на спешни доставки след бедствието. 

 - деца, възрастни, болни и инвалиди 

11.1.5. Отговорни лица за доставките и разпределението им. 

 - Секретар на Община 

 - Гл. Счетоводител 
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         ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ -  ОБЩИНА СЪРНИЦА 

 

ЧАСТ 

 

ЗАЩИТА ПРИ 

 

ПОЖАРИ 
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І. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

БЕДСТВИЯ 

 

   1.Възстановяване/изграждане на съоръжения. 

1.1. Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане. 

 степен на увреждане, установена с експертно заключение съгласно приложение № 2 или 

приложение № 3 от ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет Приет с ПМС № 106 от 

8.05.2007 г., обн., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., в сила от 18.05.2007 г. 

 характеристики, значимост, сложност и рискове за експлоатация на обекта, която се отчита 

в зависимост от категорията на строежа или на засегнатата инфраструктура по Закона за 

устройство на територията, установена с експертно заключение съгласно приложение № 2 

или приложение № 3 от ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет 

Приет с ПМС № 106 от 8.05.2007 г.,обн., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., в сила от 18.05.2007 г. 

 мащаби на бедствието; 

 потенциална опасност от разрушаване, увреждане или повтарящи се отклонения от 

нормалната експлоатация; 

 социален приоритет - дейности в сектора на здравеопазването, образованието, културата и 

др.; 

 фаза на възстановителния процес (начало, започнат етап); 

 срок за възстановяване и въвеждане в експлоатация; 

 наличие на алтернатива за смекчаване на последиците; 

 поддържане и използване на обекта през предходната бюджетна година; 
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 наличие на допълващ източник на финансиране, включително застрахователно 

обезщетение. 

1.2. Набелязване на конкретни съоръжения за  възстановяване или изграждане. 

 Възстановяване нормалното функциониране на дъждоприемните шахти  

1.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинска администрация за 

осъществяване на дейността. 

2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения. 

2.1. Определяне на критичните и потенциално-опасни обекти, за които е необходимо 

изготвяне на експертизи. 

 Сгради и съоръжения/само срутващи се/ - представляващи потенциална опасност съгласно 

чл.195 от Закона за устройство на територията за живота и здравето както на обитателите , така и 

на околните. 

2.2.Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи. 

 

3. Системи за наблюдение , ранно предупреждение и оповестяване на органите управление, 

силите за реагиране и населението. 

3.1. Определяне на необходимостта от изграждане/модернизация на съществуващите 

системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване. 

 Осигуряване на постоянна и надеждна връзка с органите за управление , щаба за 

координация и силите за реагиране. 

3.2. Набелязване на конкретни системи за изграждане и модернизация. 

 Изграждане на мобилна връзка с органите за управление , щаба за координация и силите за 

реагиране. 

3.3 Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинска администрация за осъществяване 

на дейността. 

 Звено за сигурност и управление при кризи. 

 

4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението. 

 Органите на изпълнителната власт, другите държавни органи и населението се обучават за 

защита при бедствия, като: 

 -  Обучението на органите на изпълнителната власт е задължително. 

 -  Органите на изпълнителната власт организират обучение на служителите от 

подчинените им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на дейности по 

защитата 

 В системата на народната просвета и във висшите училища се провежда обучение за защита 

при бедствия и за оказване на първа до лекарска помощ. 

 -  При обучението за придобиване на основно образование се осигуряват основни познания 

за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, а при обучението за 

придобиване на средно и висше образование - познания за защита, съответстващи на 
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профила и специалността на обучението. 

 -  Министърът на образованието и науката след съгласуване с министъра на държавната 

политика при бедствия и аварии утвърждава програми за обучение, учебни материали и 

помагала за детските градини и училищата и планове за обучение и подготовка за защита 

при бедствия на ръководния персонал и учителите в системата на народната просвета. 

 Обучението на населението за начините на поведение и действие и изпълнението на 

необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общините като 

обучение по желание.  

4.1. Отговорни длъжностни лица от общинска Администрация за организиране и 

провеждане на обучението. 

4.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за 

управление,силите за реагиране и населението при бедствия/аварии. 

 - Тренировки и учения с цел подготовка на съставните части на единната спасителна 

система се провеждат по заповед на Вицепремиера и Министър на държавната политика при 

бедствия и аварии или на областния управител на област Пазарджик. 

 - Провеждане на учения и тренировки на съставните части от единната спасителна система , 

намиращи се на територията на община Септември  – по отделен план, съгласуван с 

устващите сили и висшестоящата инстанция. 

 

4.3. Източници на финансиране.                                                                                                       - 

Общински бюджет                                                                                                                                                                       

- Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет - 

Бюджетите на министерствата и ведомствата; 

- Търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им. 

5. Дейности за намаляване на риска: 

1. изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от земетресение; 

2.изработване на рискови характеристики на сградите с масово пребиваване на хора от 

специалисти на дирекция “Г и А”; 

3. планиране на защитата при бедствия; 

4. прилагане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствията, 

като: обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на 

изпълнителната власт, силите за реагиране и населението , познаване точното местоположение на 

сградите за масово пребиваване на територията на Общината; 

5. превантивен контрол; 

6. други превантивни мероприятия, извън посочените по т. 1 - 5. 

ІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 

 

1. Организация на действията на органите за защита при бедствия. Начин на 

взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с областните и 

национални структури за справяне с бедствията(ОКИЦ). 
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1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при бедствия. 

 - Министерския съвет осъществява общото ръководство на защитата при бедствия – 

чл.62,ал.2,т.1 от ЗЗБ 

 - Областния Управител ръководи защитата при бедствия в Областта - чл.64,ал.1,т.1 от ЗЗБ 

 - Кметът на Общината ръководи и организира защитата при бедствия на територията на 

общината – чл.65,ал.1,т.1 от ЗЗБ 

 - Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, 

участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на бедствието се 

осъществява от Ръководител, който е ръководителя на териториалното звено на ГДПБЗН или 

оправомощено от него длъжностно лице. Освен в случаите на пожари, епидемии и епизоотии. В 

случаите на пожари, епидемии или епизоотии ръководител на място е ръководителят на 

териториалната структура на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на 

населението", съответно на регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 

или на регионалната ветеринарномедицинска служба. – чл.31 от ЗЗБ 

 

1.2. Щаб за координация. 

1.3.1. Сили и средства за реагиране на застрашените обекти/търговски дружества,еднолични 

търговци и юридически лица с нестопанска цел/; 

- РУ на МВР Велинград 

- РС ПБЗН Велинград 

- Аварийна група на В и К 

- Аварийна група на ЕВН 

1.3.2. Доброволни формирования; 

След приемане на решение от Общински съвет за изграждане по чл.41 от ЗЗБ 

1.3.3. Сили и средства на Общината; 

 - Доброволно формирование на общината и доброволци от населените места. 

 - Аварийни групи по програми на МТСП 

1.3.4. Сили и средства на държавните структури, разположени на територията на общината; 

- РУ на МВР Велинград 

- РС ПБЗН Велинград 

- Аварийна група на “EVN България Електроразпределение” 

1.3.5. Сили и средства на юридически лица , еднолични търговци и юридически лица с 

нестопанска цел. 

 

ІІІ. РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ , СИЛИТЕ 

ЗА РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗАПЛАХА ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ. 
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1. Система за оповестяване / предупреждение. 

Чл. 11. (1) Наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването се основават на: 

1. информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции; 

2. информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични, 

сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и 

явления; 

3. информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни повиквания; 

4. хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от Националния институт 

по метеорология и хидрология, Агенцията за проучване и поддържане нивото на река Дунав и 

други; 

5. международен обмен на информация и данни. 

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя безвъзмездно на Министерството на държавната 

политика при бедствия и аварии и на министрите в рамките на тяхната компетентност. 

- Локални радиовъзли, национални и местни оператори на радио и телевизионни програми 

 - Сиренно-оповестителна система; 

 - ТКО; 

 - Радиовръзка с кметствата; 

- Пряко превключване на каналите по далекосъобщителната мрежа на БТК-ЕАД; 

- Мобилна връзка; 

- Интернет; 

- коли на специализираните органи 

1.2. Отговорни длъжностни лица и функциите им. 

1.2.1. При получено предупреждение. 

 - дежурни по Общински съвет за сигурност 

1.2.2. За оповестяване на : 

 А) Органите за управление: 

 - ОЦ към РДПБЗН Пазарджик 

 - Кмет на Община 

 - зам.Кмет на Община 

 - дежурни по Общински съвет за сигурност 

 Б) Щаба за координация: 

 - Кмет на Община 

 - зам.Кмет на Община 

 - дежурни по Общински съвет за сигурност 

 В) Силите за реагиране: 
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 - ОЦ към РДПБЗН Пазарджик 

 - дежурни по Общински съвет за сигурност 

 Г) Населението; 

- Локални радиовъзли, национални и местни оператори на радио и телевизионни програми 

 - Сиренно-оповестителна система; 

 - ТКО; 

- Радиовръзка с кметствата; 

- Пряко превключване на каналите по далекосъобщителната мрежа на БТК-ЕАД; 

- Мобилна връзка; 

- Интернет; 

- коли на специализираните органи 

1.3. Схеми за оповестяване /в приложение/. 

 

ІV. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА 

И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. 

СРЕДСТВА И РЕСУРСИ , ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

БЕДСТВИЯ. 

 

1. Временно извеждане на населението. 

1.1. Длъжностни лица, които могат да разпореждат временно извеждане. 

 - Министерски съвет 

 - Областен Управител с въвеждането на областния план за Защита при бедствия 

 - Кмет на Община 

1.2. Случаи, в които се разпорежда временно извеждане. 

 При реална заплаха за живота и здравето на населението , животните , културните и 

материални ценности. 

1.3. Маршрути за временно извеждане. 

 Маршрутите за временно извеждане се уточняват след оперативна информация за 

разрушени съоръжения и затрупани подходи. 

1.4. Длъжностни лица от общинска Администрация, отговорни за извеждането и грижите за 

хора, нуждаещи се от специална помощ (децата и хората в неравностойно положение, ако 

тези грижи не могат да бъдат осъществени от хора , които обичайно ги полагат). 

 2. Места за временно настаняване при бедствия. 

2.1. Определяне на подходящи места за временно настаняване (използване на сгради 

предварително избрани за тази цел , изграждане на палаткови лагери). 
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 Здравите и надеждни сгради на детските и учебни заведения на територията на Общината 

след констатация от конструктор, както и други сгради, помещения и имоти общинска собственост 

в зависимост от сезона в който е настъпило бедствието. 

2.2. Оценка на наличното оборудване и недостигащото. 

 След определяне броя, възрастовата граница и пола на най-пострадалата част от 

населението 

2.3. Длъжностно лице от общинска Администрация , отговорно за осигуряване на наличното 

оборудване. 

2.4. Разчет на недостигащото оборудване. 

 След определяне броя, възрастовата граница и пола на най-пострадалата част от 

населението и сезона в който е настъпило бедствието. 

 

3. Оценка на нуждите от снабдяване с храни , вода, медицински изделия, лекарствени 

продукти и други от първа необходимост и по следваща. 

3.1. Отговорно длъжностно лице от общинска Администрация координиращо нуждите от 

храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и др. 

3.2. Длъжностни лица , извършващи оценка на нуждите от храни, вода медицински изделия, 

лекарствени продукти и др. 

3.3. Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти 

и др. 

 При стойност от около 4,00-5,00лв за храна на  ден на човек след уточняване на 

пострадалите,които е необходимо да бъдат осигурени с вода ,храна и лекарства.  

 

4. Разчистване на пътища и осигуряване на проходимост. 

4.1. Отговорно лице на дейностите по разчистването. 

 Зам. кмет 

4.2. Налично оборудване и местонахождението му. 

4.3. Длъжностно лице от общинската администрация, координиращо изпълнението 

дейностите. 

 Заместник Кмет  

5. Организация на комуникациите. 

5.1. Налични средства и възможности за комуникация/директни телефонни връзки,обходни 

телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радиовръзка и интернет връзка/ на 

общината с околния свят- ОКИЦ, областния управител , със съседни общини и населени 

места, кметствата от общината и длъжностни лица от общината. 

 Мобилна връзка 

 Интернет-връзка 
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 Радиовръзка 

 Телефонна връзка 

5.2. Планиране на допълнителни и резервни средства за комуникация и връзка с околния 

свят.  

Единен европейски номер за спешни повиквания ЕЕНСП - 112 

 

5.3. Отговорно длъжностно лице от общинска администрация, координиращо 

комуникациите по време на бедствие. 

Зам. кмет 

6. Законност и ред . 

6.1. Длъжностно лице отговарящо за законността и реда. 

6.2. Координация/съгласуване на дейността на специализираните изпълнителни органи и 

длъжностното лице от общинска администрация, отговарящо за реда и законността. 

7. Логистика. 

7.1. Задачи и отговорни длъжностни лица участващи в логистиката. 

7.2. Ред за взаимодействие и съгласуване между тях. 

 - писмена информация 

 - информация по линия на деж. по ОбщСС 

7.3. Договорни споразумения с доставчици. 

 - Канцеларски материали 

7.4. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо 

изпълнението дейностите. 

 

8. Транспорт. 

8.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация, координиращи 

осигуряването на транспорта. 

 Юрист на Община 

8.2. Налични МПС и местонахождението им. 

 Община Сърница          

  8.3. Списък на лицата/юридически и физически/ и координати за връзка с тях 

които осигуряват транспортни средства. 

9. Здравеопазване. 

9.1. Длъжностно лице, отговорно за координацията на действията за оказване на първа 

помощ. 

9.2. Определяне на здравните заведения с възможност за оказване на специализирана 

медицинска помощ  и каква специализирана медицинска помощ могат да окажат. 
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 ФСМП           

9.3. Налично оборудване в определените здравни заведения. 

9.4. Налични запаси от медицински изделия и лекарствени продукти в определените здравни 

заведения и за какъв период от време запасите ще бъдат достатъчни? 

 

10. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на Общината. 

10.1. Ръководство на дейността по възстановяване на услугите и инфраструктурата. 

10.2. Отговорни лица, ангажирани за: определяне на местата и обектите 

(инфраструктурни) за възстановяване, степенуване по важност на обектите, извършване на 

възстановителните работи. 

  - Допълнително привлечени експерти при необходимост 

10.3. Ред за координация на дейностите. 

 Щаб за координация 

10.4. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо дейностите 

по възстановяването, качеството на изпълнението им и законосъобразното изразходване на 

отпуснатите финансови средства. 

11. Подпомагане(неотложна помощ) на засегнатото население. 

11.1. Вътрешно за общината подпомагане . 

11.1.1. Длъжностни лица от общинска администрация отговорни за подпомагане на 

засегнатото население. 

11.1.2. Дейности за осигуряване на подслон , храна, вода и други от първа необходимост на 

нуждаещите се. 

 Първоначално се осигурява необходимото на децата , възрастните , болните и инвалидите , 

след което на останалата част от пострадалото население. 

11.1.3. Отговорно лице от общинска администрация , определящо  

най-необходимото за нуждаещите се. 

11.1.4. Ред за извършване на спешни доставки след бедствието. 

 - деца, възрастни, болни и инвалиди 

11.1.5. Отговорни лица за доставките и разпределението им. 

11.2.Външно за Общината. 

11.2.1. Ред за изготвяне на заявките/исканията 

 - Писмени 

 - Чрез деж. по ОбщСС 

11.2.2. Длъжностно лице от общинска администрация, отговорно за изготвянето на 

заявките/исканията. 
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11.2.3. Определяне на местата в областта за изпращане на заявките. 

 Дежурен ОблСС  

11.2.4. Определяне на местата в общината за получаване на помощите. 

 Общинска Администрация/При необходимост учебно или детско заведение/ 

11.2.5. Отговорни лица за разпределението на, раздаването и отчитането на подпомагането. 

11.3. Отговорно длъжностно лице, координиращо външното и вътрешното подпомагане. 

12. Прилагане , преглед и актуализация на плана на общината. 

12.1. Начин за проиграване на плана. 

 По отделен план 

12.2. Длъжностни лица отговорни за прегледа на плана. 

 Ръководството и членовете на щаба за координация 

 Общински съвет  

12.3. Участващи в проиграването на плана. 

 Екипи от единната спасителна система 

 Доброволни формирования/след изграждането им по чл.41 от ЗЗБ/ 

 Физически и юридически лица,след съгласуване с ръководителите и по отделен план 

12.4. Ред за актуализация на плана. 

 Чрез общински съвет 
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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ -  ОБЩИНА СЪРНИЦА 

                                                  ЧАСТ 

ЗАЩИТА ПРИ 

 

ПРОМИШЛЕНИ 

АВАРИИ 
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І. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

БЕДСТВИЯ 

 

1. Възстановяване/изграждане на съоръжения. 

1.1. Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане. 

 степен на увреждане, установена с експертно заключение съгласно приложение № 2 или 

приложение № 3 от ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет Приет с ПМС № 106 от 

8.05.2007 г., обн., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., в сила от 18.05.2007 г. 

 характеристики, значимост, сложност и рискове за експлоатация на обекта, която се отчита 

в зависимост от категорията на строежа или на засегнатата инфраструктура по Закона за 

устройство на територията, установена с експертно заключение съгласно приложение № 2 

или приложение № 3 от ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет 

Приет с ПМС № 106 от 8.05.2007 г.,обн., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., в сила от 18.05.2007 г. 

 мащаби на бедствието; 

 потенциална опасност от разрушаване, увреждане или повтарящи се отклонения от 

нормалната експлоатация; 

 социален приоритет - дейности в сектора на здравеопазването, образованието, културата и 

др.; 

 фаза на възстановителния процес (начало, започнат етап); 

 срок за възстановяване и въвеждане в експлоатация; 

 наличие на алтернатива за смекчаване на последиците; 
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 поддържане и използване на обекта през предходната бюджетна година; 

 наличие на допълващ източник на финансиране, включително застрахователно 

обезщетение. 

1.2. Набелязване на конкретни съоръжения за за възстановяване или изграждане. 

 Хидрантите в населените места 

 Пътна инфраструктура-заздравяване и укрепване 

 Заздравяване на пътища и подходи към естествени водоизточници 

1.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинска администрация за 

осъществяване на дейността. 

       -  Зам. Кмет 

       -  Кметове на кметства 

2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения. 

2.1. Определяне на критичните и потенциално-опасни обекти, за които е необходимо 

изготвяне на експертизи. 

2.2.Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи. 

3. Системи за наблюдение , ранно предупреждение и оповестяване на органите управление, 

силите за реагиране и населението. 

3.1. Определяне на необходимостта от изграждане/модернизация на съществуващите 

системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване. 

 Осигуряване на постоянна и надеждна връзка с органите за управление , щаба за 

координация и силите за реагиране. 

3.2. Набелязване на конкретни системи за изграждане и модернизация. 

 Изграждане на мобилна връзка с органите за управление , щаба за координация и силите за 

реагиране. 

3.3 Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинска администрация за 

осъществяване на дейността. 

 Звено за сигурност и управление при бедствия. 

4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението. 

 Органите на изпълнителната власт, другите държавни органи и населението се обучават за 

защита при бедствия, като: 

 -  Обучението на органите на изпълнителната власт е задължително. 

 -  Органите на изпълнителната власт организират обучение на служителите от 

подчинените им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на дейности по 

защитата 

 В системата на народната просвета и във висшите училища се провежда обучение за защита 

при бедствия и за оказване на първа до лекарска помощ. 

 -  При обучението за придобиване на основно образование се осигуряват основни познания 

за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, а при обучението за 

придобиване на средно и висше образование - познания за защита, съответстващи на 
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профила и специалността на обучението. 

 -  Министърът на образованието и науката след съгласуване с министъра на държавната 

политика при бедствия и аварии утвърждава програми за обучение, учебни материали и 

помагала за детските градини и училищата и планове за обучение и подготовка за защита 

при бедствия на ръководния персонал и учителите в системата на народната просвета. 

 Обучението на населението за начините на поведение и действие и изпълнението на 

необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общините като 

обучение по желание.  

4.1. Отговорни длъжностни лица от общинска Администрация за организиране и 

провеждане на обучението. 

 - Секретар на община. 

 

ІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 

 

1. Организация на действията на органите за защита при бедствия. Начин на 

взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с областните и 

национални структури за справяне с бедствията(ОКИЦ). 

1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при бедствия. 

 - Министерския съвет осъществява общото ръководство на защитата при бедствия – 

чл.62,ал.2,т.1 от ЗЗБ 

 - Областния Управител ръководи защитата при бедствия в Областта - чл.64,ал.1,т.1 от ЗЗБ 

 - Кметът на Общината ръководи и организира защитата при бедствия на територията на 

общината – чл.65,ал.1,т.1 от ЗЗБ 

 - Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, 

участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на бедствието се 

осъществява от Ръководител, който е ръководителя на териториалното звено на Главна дирекция 

"Национална служба "Гражданска защита" или оправомощено от него длъжностно лице. Освен в 

случаите на пожари, епидемии и епизоотии. В случаите на пожари, епидемии или епизоотии 

ръководител на място е ръководителят на териториалната структура на Национална служба 

"Пожарна безопасност и защита на населението", съответно на регионалната инспекция за 

опазване и контрол на общественото здраве или на регионалната ветеринарномедицинска служба. 

– чл.31 от ЗЗБ 

1.2. Щаб за координация. 

1.3.1. Сили и средства за реагиране на застрашените обекти/търговски  

- РУ на МВР Велинград 

- РС ПБЗН Велинград 

- Аварийна група на В и К 

- Аварийна група на „Електроразпределение”  
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1.3.2. Доброволни формирования; 

След приемане на решение от Общински съвет за изграждане по чл.41 от ЗЗБ 

1.3.3. Сили и средства на Общината; 

 - Аварийни групи по програми на МТСП 

1.3.4. Сили и средства на държавните структури, разположени на територията на общината; 

- РУ на МВР Велинград 

- РС ПБЗН Велинград 

- Аварийна група на В и К 

- Аварийна група на „Електроразпределение” 

1.3.5. Сили и средства на юридически лица , еднолични търговци и юридически лица с 

нестопанска цел. 

 

ІІІ. РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ , СИЛИТЕ 

ЗА РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗАПЛАХА ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ. 

 

1. Система за оповестяване / предупреждение. 

Чл. 11. (1) Наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването се основават на: 

1. информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции; 

2. информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични, 

сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и 

явления; 

3. информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни повиквания; 

4. хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от Националния институт 

по метеорология и хидрология, Агенцията за проучване и поддържане нивото на река Дунав и 

други; 

5. международен обмен на информация и данни. 

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя безвъзмездно на Министерството на държавната 

политика при бедствия и аварии и на министрите в рамките на тяхната компетентност. 

- Локални радиовъзли, национални и местни оператори на радио и телевизионни програми 

 - Сиренно-оповестителна система; 

 - ТКО; 

 - Радиовръзка с кметствата; 

- Пряко превключване на каналите по далекосъобщителната мрежа на БТК-ЕАД; 

- Мобилна връзка; 

- Интнернет; 

- коли на специализираните органи 
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1.2. Отговорни длъжностни лица и функциите им. 

1.2.1. При получено предупреждение. 

 - дежурни по Общински съвет за сигурност 

1.2.2. За оповестяване на : 

 А) Органите за управление; 

 - ОЦ към РДПБЗН Пазарджик 

 - Кмет на Община 

 - зам.Кмет на Община 

 - дежурни по Общински съвет за сигурност 

 Б) Щаба за координация; 

 - Кмет на Община 

 - зам.Кмет на Община 

 - дежурни по Общински съвет за сигурност 

 В) Силите за реагиране; 

 - ОЦ към РДПБЗН Пазарджик 

 - дежурни по Общински съвет за сигурност 

 Г) Населението; 

- Локални радиовъзли, национални и местни оператори на радио и телевизионни програми 

 - Сиренно-оповестителна система на Гражданска защита; 

 - ТКО; 

- Радиовръзка с кметствата; 

- Пряко превключване на каналите по далекосъобщителната мрежа на БТК-ЕАД; 

- Мобилна връзка; 

- Интернет; 

- коли на специализираните органи 

1.3. Схеми за оповестяване /в приложение/. 

 

ІV. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА 

И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. 

СРЕДСТВА И РЕСУРСИ , ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

БЕДСТВИЯ. 

 

1. Временно извеждане на населението. 
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1.1. Длъжностни лица, които могат да разпореждат временно извеждане. 

 - Министерски съвет 

 - Областен Управител с въвеждането на областния план за Защита при бедствия 

 - Кмет на Община 

1.2. Случаи, в които се разпорежда временно извеждане. 

 При реална заплаха за живота и здравето на населението , животните , културните и 

материални ценности. 

1.3. Маршрути за временно извеждане. 

 Маршрутите за временно извеждане се уточняват след оперативна информация за 

разрушени съоръжения и затрупани подходи. 

1.4. Длъжностни лица от общинска Администрация, отговорни за извеждането и грижите за 

хора, нуждаещи се от специална помощ (децата и хората в неравностойно положение, ако 

тези грижи не могат да бъдат осъществени от хора , които обичайно ги полагат). 

 2. Места за временно настаняване при бедствия. 

2.1. Определяне на подходящи места за временно настаняване (използване на сгради 

предварително избрани за тази цел , изграждане на палаткови лагери). 

 Здравите и надеждни сгради на детските и учебни заведения на територията на Общината 

след констатация от конструктор, както и други сгради, помещения и имоти общинска собственост 

в зависимост от сезона в който е настъпило бедствието. 

2.2. Оценка на наличното оборудване и недостигащото. 

 След определяне броя, възрастовата граница и пола на най-пострадалата част от 

населението 

2.3. Длъжностно лице от общинска Администрация , отговорно за осигуряване на наличното 

оборудване. 

2.4. Разчет на недостигащото оборудване. 

 След определяне броя, възрастовата граница и пола на най-пострадалата част от 

населението и сезона в който е настъпило бедствието. 

 

3. Оценка на нуждите от снабдяване с храни , вода, медицински изделия, лекарствени 

продукти и други от първа необходимост и по следваща. 

3.1. Отговорно длъжностно лице от общинска Администрация координиращо нуждите от 

храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и др. 

3.2. Длъжностни лица , извършващи оценка на нуждите от храни, вода медицински изделия, 

лекарствени продукти и др. 

3.3. Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти 

и др. 

 При стойност от около 4,00-5,00лв за храна на ден на човек след уточняване на 
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пострадалите,които е необходимо да бъдат осигурени с вода ,храна и лекарства.  

4. Разчистване на пътища и осигуряване на проходимост. 

4.1. Отговорно лице на дейностите по разчистването. 

 Заместник Кмет  

4.2. Налично оборудване и местонахождението му. 

4.3. Длъжностно лице от общинската администрация, координиращо изпълнението 

дейностите. 

 Заместник Кмет  

5. Организация на комуникациите. 

5.1. Налични средства и възможности за комуникация/директни телефонни връзки,обходни 

телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радиовръзка и интернет връзка/ на 

общината с околния свят- ОКИЦ, областния управител , със съседни общини и населени 

места, кметствата от общината и длъжностни лица от общината. 

 Мобилна връзка 

 Интернет-връзка 

 Радиовръзка 

 Телефонна връзка 

5.2. Планиране на допълнителни и резервни средства за комуникация и връзка с околния 

свят. 

 Единен европейски номер за спешни повиквания ЕЕНСП - 112 

 

5.3. Отговорно длъжностно лице от общинска администрация, координиращо 

комуникациите по време на  бедствие. 

 -  Зам. кмет община 

6. Законност и ред . 

6.1. Длъжностно лице отговарящо за законността и реда. 

6.2. Координация/съгласуване на дейността на специализираните изпълнителни органи и 

длъжностното лице от общинска администрация, отговарящо за реда и законността. 

7. Логистика. 

7.1. Задачи и отговорни длъжностни лица участващи в логистиката. 

7.2. Ред за взаимодействие и съгласуване между тях. 

 - писмена информация 

 - информация по линия на деж. по ОбщСС 

7.3. Договорни споразумения с доставчици.  

7.4. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо 

изпълнението дейностите. 

mailto:obshtina@sarnitsa.bg
mailto:оbshtina@sarnitsa.bg


 

 

 

 

MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

 

 

8. Транспорт. 

8.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация, координиращи 

осигуряването на транспорта. 

 - Зам. кмет община ;  Гл. Специалист „ОМП”  

8.2. Налични МПС и местонахождението им. 

8.3. Списък на лицата/юридически и физически/ и координати за връзка с тях които 

осигуряват транспортни средства. 

 

9. Здравеопазване. 

9.1. Длъжностно лице, отговорно за координацията на действията за оказване на първа 

помощ. 

9.2. Определяне на здравните заведения с възможност за оказване на специализирана 

медицинска помощ  и каква специализирана медицинска помощ могат да окажат. 

 ФСМП           

9.3. Налично оборудване в определените здравни заведения. 

9.4. Налични запаси от медицински изделия и лекарствени продукти в определените здравни 

заведения и за какъв период от време запасите ще бъдат достатъчни? 

 

10. Възсановяване на услугите и инфраструктурата на Общината. 

10.1. Ръководство на дейността по възстановяване на услугите и инфраструктурата. 

10.2. Отговорни лица, ангажирани за: определяне на местата и обектите 

(инфраструктурни) за възстановяване, степенуване по важност на обектите, извършване на 

възстановителните работи. 

 Заместник Кмет 

 - Допълнително привлечени експерти при необходимост 

10.3. Ред за координация на дейностите. 

 Щаб за координация 

10.4. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо дейностите 

по възстановяването, качеството на изпълнението им и законосъобразното изразходване на 

отпуснатите финансови средства. 

11. Подпомагане(неотложна помощ) на засегнатото население. 

11.1. Вътрешно за общината подпомагане . 

11.1.1. Длъжностни лица от общинска администрация отговорни за подпомагане на 

засегнатото население. 
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11.1.2. Дейности за осигуряване на подслон , храна, вода и други от първа необходимост на 

нуждаещите се. 

 Първоначално се осигурява необходимото на децата , възрастните , болните и инвалидите , 

след което на останалата част от пострадалото население. 

11.1.3. Отговорно лице от общинска администрация , определящо  

най-необходимото за нуждаещите се. 

11.1.4. Ред за извършване на спешни доставки след бедствието. 

 - деца, възрастни, болни и инвалиди 
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