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ИСТОРИЯ НА НАПРАВЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ПЛАНА  
Промените в плана се извършват от секретаря на Общинския съвет за намаляване на 

риска от бедствия в община Джебел при необходимост и по предложения на представителите на 

съответните структури на ЕСС, на които е предоставен екземпляр от плана. За отразяването на 

направени промени във всичките екземпляри на Общ.ПЗБ, секретарят на Общинския съвет за 

намаляване на риска от бедствия размножава страниците с промени заедно с таблицата „История 

на промените“ и ги изпраща на  останалите структури на ЕСС, които подменят съответните 

страници в техните екземпляри от плана.  

Промяна  

№  

Дата  Променена част, 

страница/и  

Дата на 

изпращане  

От кого е изпратена  
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
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АЕЦ – Атомна електроцентрала 

АМ – Автомагистрала 

АЯР – Агенция за ядрено регулиране 

БВП - Брутен вътрешен продукт  

БДИБР – Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 

БЧК – Български червен кръст 

ВЕЦ – Водноелектрическа централа  

ВиК – Водоснабдяване и канализация 
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ДПРАО – Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ 

ДФ – Доброволно формирование 

ЕАД – Еднолично акционерно дружество 

ЕЕНСП – Единен европейски номер за спешни повикания 

ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност 

ЕСС – Единна спасителна система  

ЕТ – Едноличен търговец  

ЗБИЯЕ - Закона за безопасно използване на ядрената енергия  

ЗЗБ - Закон за защита при бедствия 

ЗИДЗЗБ – Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия 

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

ЗУТ – Закон за устройство на територията 

ИЙЛ – Източници на йонизиращи лъчения 

ИСЗ – Индивидуални средства за защита 

МКВП – Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане 

МО – Министерство на отбраната 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МПС – Моторно превозно средство 

МС – Министерски съвет 

МТО – Материално-техническо осигуряване 

МШК – Медведев-Шпонхойер-Карник 

НИМХ – Национален институт по метеорология и хидрология 

НКЖИ – Национална компания „Железопътна инфраструктура“ 

НСИ – Национален статистически институт 

НСНРБ - Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия  

НСРПО - Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия 

ОА – Областна администрация 

ОДБХ – Областна дирекция по безопасност на храните 

ОДМВР – Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи 

РДСП – Регионална дирекция „Социално подпомагане“ 

ООД - Дружество с ограничена отговорност 

ОПЗБ - Областен план за защита при бедствия 

Общ.ПЗБ – Общински план за защита при бедствия 

ОПУ – Областно пътно управление 
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ПСОВ - Пречиствателна станция за отпадни води 

РДГ – Регионална дирекция по горите 

РДПБЗН – Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 
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РО – Ръководител на операциите  
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РУО – Регионално управление на образование 

РЦСМП – Регионален център за спешна медицинска помощ 

СМП – Спешна медицинска помощ 

СНРБ - Съвет за намаляване на риска от бедствия 

СОП – Стандартна оперативна процедура  

УКВ – Ултракъси вълни 

ФПЧ - Фини прахови частици  

ХС – Хлораторна станция 

ЦСМП - Център за спешна медицинска помощ 

ЮЛ – Юридически лица 

ЕТ – Едноличен търговец 
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РАЗДЕЛ  I  
  

 
  

ВЪВЕДЕНИЕ  
  

  

  

  

  

             I. Основание за разработване на плана  

              Планът  е разработен на основание:  

чл.9 ал. 10 и ал.11 от Закона за защита при бедствия, който урежда осигуряването на защитата 

на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при 

бедствия;  

              Направените прогнози и изводи от вероятната обстановка, която може да се създаде  

на територията на общината.  

              II. Цел на плана  

              Общата цел на настоящия План за защита при бедствия (ПЗБ) е насочена към  

предоставяне на възможност за ефикасно и ефективно управление на опасностите и рисковете, 

което изисква координиран подход. Общ„ПЗБ определя стратегическата насока в съответствие 

с Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ), осигурявайки рамката 

за непрекъснато подобряване на защитата при бедствия. 

              Общ.ПЗБ има следните конкретни цели: 

              1.Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от бедствия чрез 

партньорство и по-добра координация.  

              2.Укрепване на връзките и взаимодействието между институциите, ведомствата, 

организациите и др., участващи в защитата при бедствия на територията на община Джебел. 

              3. Намаляване на рисковете от природни и причинени от човека  

опасности по разходо-ефективен начин. 

                4.Свеждане до минимум на неблагоприятното въздействие на опасностите върху 

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

собственост и природната среда.  

                 Демонстриране на ангажираност на компетентните местни власти, изпълнителната 

власт, службите за спешно реагиране, доставчиците на основни стоки/услуги, юридически лица, 

включително неправителствени организации и юридически лица с нестопанска идеална цел, и 

други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия на територията на община 

Джебел, за постигане на по-ефективна защита при бедствия. 

                  5. Създаване на способности за реагиране и възстановяване от природни и 

технологични бедствия. Насърчаване на съвместното планиране и действия за защита при 

бедствия между отделните институции/ведомства и общности. 

    Основните задачи поставени в плана:  

                - Изследване, анализ и оценка на риска на възможните бедствия и  прогноза за  

последиците от тях;   
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                - Определяне на мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия.                     
                Планиране на защитата;  

- Провеждане на превантивна дейност;  

- Поддържане в готовност на силите и средствата.  

- Набелязване на мерки за предотвратяване и намаляване на последиците от 

бедствие;  

                  - Изграждане и поддържане в готовност на компоненти от системата за наблюдение,  

ранно предупреждение и оповестяване;  

              - Осигуряване и поддържане на колективни и индивидуални средства за защита;  

              - Обучение и практическа подготовка на органите за управление, общинската  

администрация, силите за реагиране и населението;  

            - Подпомагане и възстановяване при бедствия;  

              - Създаване на резерви от финансови и материални средства за мероприятия по 

превенция и ликвидиране на последствия от бедствия;  

              - Приемане и разпределяне на помощи;  

              - Ред за погребения на хора и загробване на животни при масови поражения при  

бедствия;  

              - Набелязване на мерки за защита на населението.  

              - Строго спазване на законодателството на Република България и международните  

  

споразумения по защитата при бедствия.  

              - Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на 

набелязаните мерки.  

              -Уточняване на средствата и ресурсите, предвидени за ликвидиране  на последиците  

от бедствия;  

              - Определяне на начини на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и  

съставните части на Единната спасителна система;  

              - 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.  

              - Уточняване реда за навременно уведомяване на органите на изпълнителната власт и 

населението при опасност или възникване на бедствия;  

              - Предоставяне на информация за екипите и средствата на съставните части на 

единната 

спасителна система на територията на общината;  

              - Определяне на времето за готовност за реагиране на съставните части на единната  

спасителна система на територията на жбщшното.  

  Връзка с други планове:  

  “План за защита при бедствия на Община Джебел” кореспондира и е координиран с 

“План за защита при бедствия на област Кърджали“ и представлява неразделна част от 

Националния план за защита при бедствия.    

  Същият е координиран и с аварийните планове на юридически лица и еднолични 

търговци по чл.36 от Закона за защита при бедствия които осъществяват своята дейност на 

обекти първа, втора и трета категория по чл.137 от Закона за устройство на територията, която 

представлява опасност за възникване на бедствие, разположени на територията на общината, 

както и с плановете за защита при бедствия на юридически лица и еднолични търговци с 

изключение на тези по чл. 35 от Закона за защита при бедствия, които осъществяват своята 

дейност в производствени сгради и сгради за обществено обслужване представляващи 

строежи първа, втора и трета категория по чл.137 от Закона за устройство на територията.  
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                Въвеждане на плана в действие:  

   Планът за защита при бедствия се въвежда след обявяване на “Бедствено положение” 

в приложната си част (Специализирани планове), според вида на бедствието в съответствие с 

чл. 49 от Закона за защита при бедствия.  

  Право да въвежда плана в действие има кмета на общината, за което издава заповед, 

копие от която, се изпраща незабавно на Областният оправител.    

 Кметът на общината обявява със Заповед “Бедствено положение” за цялата територия 

на общината или за част от нея.  

  Заповедта влиза в сила незабавно и се разгласява, чрез средствата за масово 

осведомяване. Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител и на 

Министъра на вътрешните работи.  

  Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата, 

послужили за основание за обявяването му със заповед на кмета.  

 Началото на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото действие е не 

повече от 30 дни от датата на обявяването му.    

 При необходимост срокът на действие може да бъде удължен след съгласуване с 

областния управител.    

 Допуска се планът да се въведе в действие и без обявяване на бедствено или кризисно 

положение.    

 При възникване на бедствена ситуация на територията на общината, спасителните и 

неотложни аварийно-възстановителни работи се организират и провеждат от кмета на 

общината с подчинените органи за управление, сили и средства и придадените усиления. 

   

  Когато районът на бедствието обхваща територията на две и повече общини, 

спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи се организират и провеждат от 

областния управител.  

 “План за защита при бедствия на Община Джебел“ е “отворен документ“ с 

възможност за актуализации при промени на нормативната уредба и силите и средствата, 

участващи в превенцията и ликвидирането на последствията от бедствия с цел осигуряване на 

“работещ режим“ на плана.  

             III.Описание на географския район. Физикогеографска характеристика на 

общината.  

               1. Общи сведения за общината.  

             1.1. Териториални административни граници на общината.  

             Териториални административни граници на община Джебел. 

             Община Джебел е разположена в Източните Родопи:  

             На север граничи с община Кърджали на запад с община Ардино на югозапад с 

общините Златоград и Неделино на изток с община Момчилград и на юг с община Кирково. 

Площ  на общината е 229,1кв.км. 

               Общинския център гр. Джебел е на около 115 км. от най-близкото действащо летище 

(Пловдив).  Най-близкото морско пристанище (в Бургас) се намира на 270 км.  

              Най-близкият ГКПП с Република Гърция е ГКПП “Маказа и  се намира на 35 км от гр. 

Джебел.  

              Близки ГКПП са “Капитан Андреево” (област Хасково) и се намира на 145 км, ГКПП 

„Златоград-Ксанти” (област Смолян) – 50 км, и ГКПП „Ивайловград-Кипринос” (област 

Хасково)- 115 км.. 

 

            1.2.Релеф е хидрология на Община Джебел. Описание на релефа- характер на терена; 
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            В община Джебел преобладава хълмистия релеф. 

            Средната надморска височина е 330 метра. Най високият връх „Алада“  се издига над 

безлестните урвести склонове на 1241 м. височина. На югоизток от него се спуска широкия 

Устренски рид с най-висок връх „Устра“. 

            1. 3.Хидрология – описание на реките преминаващи през територията на общината; 

На територията на общината няма големи реки – най голямата река е река „Джебелска“, 

която е един от най големите притоци на река Върбица, с дължина на коритото от 25 

километра.           

Целият и водосборен басейн е обхванат от силни ерозионни процеси. Реките и 

притоците в района на общината са с много непостоянен воден дебит, само през пролетта и 

след проливни дъждове техните корита се изпълват с вода, която носи големи количества 

наносни материали. 

Таблица 1. Площ и брой на населени места в Община Джебел 

   Община Площ /км²/ Брой населени места 

Джебел 229,1 47 

                                                                                                                               Източник: НСИ 

Населени места в Община Джебел  т.ч. град Джебел.  

№ Населено място Жители Средна гъстота на населението  на кв. км. 

1. Албанци 13  

2. Брежана 15  

3. Великденче 148  

4. Воденичарско 130  

5. Вълкович 165  

6. Генерал Гешево 250  

7. Джебел 3250  

8. Добринци 180  

9. Душинково 155  

10. Желъдово 110  

11. Жълти рид 24  

12. Жълтика 42  

13. Илийско 142  

14. Казаците 55  

15. Каменяне 4  

16. Козица 205  

17. Контил 41  

18. Купците 55  

19. Лебед 52  

20. Мишевско 355  

21. Мрежичко 116  

22. Овчево 73  

23. Папрат 165  

24. Плазище 190  

25. Подвръх 105  

26. Полянец 145  

27. Поточе 20  

28. Припек 890  

29. Ридино 320  

30. Рогозари 95  

31. Рогозче 105  
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32. Рожденско 40  

33. Рът 22  

34. Сипец 78  

35. Скалина 50  

36. Слънчоглед 235  

37. Софийци 115  

38. Телчарка 75  

39. Търновци 62  

40. Тютюнче 85  

41. Устрен 290  

42. Цвятово 5  

43. Църквица 100  

44. Чакалци 76  

45. Черешка 38  

46. Щерна 71  

47. Ямино 122  

Об

що  
Община Джебел 9079   

2. Разработване на Общ.ПЗБ 

Общ.ПЗБ е разработен от Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия в община 

Джебел на основание и в изпълнение на чл. 9 ал. 10  и 11 от Закона за защита при бедствия, и при 

спазване на изискванията на издадените от Съвета за намаляване на риска от бедствия към 

Министерския съвет „Указания за разработването и готовността за изпълнението на плановете за 

защита при бедствия“. 

Плановете за конкретни специфични опасности /за наводнение, земетресение, ядрена или 

радиационна авария, горски пожари, снегонавявания и обледявания/ и други помощни планове 

са разработени като отделни части към Общ.ПЗБ в раздел ПРИЛОЖЕНИЯ/ от 1 до 7/. 

3. Връзка между Общ.ПЗБ и другите планиращи документи, касаещи защитата при 

бедствия. 

За намаляване на рисковете, определени в настоящия  план се разработва Общинска 

програма за намаляване на риска от бедствия и Общински план за намаляване на риска от 

бедствия /едногодишен/. 

Общ.ПЗБ включва изпълнение на задачите, произтичащи от националния ПЗБ, областния 

ПЗБ и специфичните рискове за община Джебел. 

 

 

 

 

4. Процес на разработване, съгласуване и актуализиране на Общ.ПЗБ 

Общинския план за защита при бедствия се разработва от Общински съвет за намаляване 

на риска от бедствия (ОСНРБ) в община Джебел и се утвърждава от общинския съвет, след 

съгласуване с областен съвет за намаляване на риска от бедствия (чл. 9, ал. 10 и ал. 11 от ЗЗБ). 

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

години, след всяко въвеждане, както и при промяна на нормативната уредба, свързана с 

изпълнението му (чл. 9, ал. 14 от ЗЗБ). 

Предвидена е законова възможност, при необходимост, да бъде извършено 

преразглеждане на Общ.ПЗБ по всяко време (чл. 9, ал. 16 от ЗЗБ).  

Прегледът на Общ.ПЗБ може и да не доведе до изменение, допълнение, отмяна или 

замяна на плана. 
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ПРОФИЛ НА РИСКА  

 



         

 

14  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
         В този раздел са описани и анализирани рисковете, свързани с опасностите, като се 

определят приоритети за управление на риска, свързани с община Джебел. 

 

1. Цел и основни компоненти на раздел „Профил на риска“ 

Целта на раздела е да характеризира средата на риска и да предостави основа за 

приоритизиране на ресурсите и усилията в планирането на защитата при бедствия, основано на 

управлението на риска. 

Основните компоненти на раздела са: 

1.1. Описание на природната, социалната и икономическата среда и 

инфраструктурата в община Джебел. 

1.1.1. Природна среда. 

            Климатичните условия в община Джебел са преходносредиземноморски 

            Сложният нискоридов и долинен релеф, характерен за Източните Родопи влияе при 

формирането на отделните елементи на климата, върху годишното разпределение на валежите и 

температурния режим на територията на община Джебел.  

           Средната годишна температура е 11,8 градуса и е по висока от средната за страната.  

           Средното количество на валежите е 824 мм, над средното за страната, като максимума е 

през м.Декември, Януари, Февруари и Март, което подчертава преходносредиземноморския 

климат.  

            Минимумът на валежите е през м. Юни, Юли, Август и Септември, като по някога 

настъпват продължителни засушавания.  

            Снежната покривка пада през първата половина на Декември, Януари и Февруари, но не 

се задържа дълго. 

1.1.2. География  
          Релефът на община Джебел е ниско планински и хълмист. Тя се намира изцяло в 

пределите Източните Родопи. Цялата ѝ територия е заета от източните разклонения на 

източнородопският рид Жълти дял с максимална височина от 1044 m, разположена западно от 

село Контил. От него на изток и югоизток се спускат два дълги и тесни рида, потъващи в 

долината на река Върбица. Най-мощният е южният – Устренски рид, разположен между 

долините на река Върбица и левият ѝ приток Джебелска река. Неговата максимална височина е 

връх Ветреник (1031 m), издигащ се северозападно от село Припек. Северният безименен рид е 

много по-къс, по-тесен и по-нисък и е разположен между долините на Джебелска река на юг и 

Дива река (Читак дере) на север. Между тях протича Джебелска река, която в района на 

общинския център град Джебел образува голямо долинно разширение известно като Джебелска 

котловина. В коритото на Дива река, северно от село Софийци се намира най-ниската точка на 

общината – 246 m н.в. 

1.1.3. Геология: 

Преобладаващият почвен тип в община Джебел са канелените горски почви ‐ силно излужени 

и слабо оподзолени. Срещат се също кафяви горски почви, рендзини (хумусно‐карбонатни), 

алувиални, канелено‐подзолисти и делувиални Характерна особеност в този район е, че 

обработваемата площ не образува компактни масиви, както е в другите райони на страната, а е 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8A%D0%BB%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D1%8F%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BA_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8


         

 

15  

  

разчленена на голям брой дялове различни по размер, форма и положение. Почвообразуващите 

материали са: палеогенски наслаги, андезит, риолит, гранити, туфи и туфити и изветрителните 

им продукти. В териториите с хълмист и нископланински релеф най‐разпространените почви 

са плитките излужени канелени горски, неразвити почви и кафяви планински горски като на 

някои места те са засегнати от проявените ерозионни процеси. Негативното въздействие на 

ерозионните процеси е причинило значително разчленяване, нарязване и опорояване на 

неустойчивия субстрат на туфите и туфитите.  Наблюдават се някои неблагоприятни геоложки 

процеси, като свлачища, срутища и др.  

         1.1.4.  Климат.  

          Климатът е преходно – средиземноморски, сравнително мека зима и горещо  

лято. Средната годишна температура е 11.8 и се движи в диапазона 11 – 13 градуса.  

            Минималните температури през зимните месеци са сравнително високи. 

            Средната зимна температура е около 0 С, а през лятото – 24 С . Тук преобладава 

хълмистия релеф. Района има подчертан хълмисто-ридов характер.  

В климатично отношение общината попада в Южнобългарската климатична област и по-

точно в Източно-родопския климатичен район, повлиян от топлото Средиземноморско влияние. 

Зимата е сравнително мека.  През есенно-зимния период под влияние на средиземноморските 

циклони падат едни от най-големите валежи. Наблюдават се два максимума: зимен – ноември , 

декември, януари; пролетен – май, юни, юли и един минимум – август, септември. Поради 

южното положение на областта голяма част от зимните валежи падат във вид на дъжд или дъжд 

и сняг. 

 В гр.Джебел има монтирана синоптична станция от наблюдателната мрежа на НИМХ.    

1.1.5. Околна среда. 

             През зимния период са регистрирани превишения по показател серен диоксид, поради 

релефа и неблагоприятна метеорологична обстановка - гъста и неразсейваща се мъгла.              

            Зимният сезон е най-неблагоприятен за качеството на въздуха, тъй като е най-голям 

процентът на дните с тихо време и с мъгли, както и ниското количество слънчева радиация, 

което обуславя турбулентен топлинен поток. Всички тези фактори водят до задържане на 

замърсителите от местни източници в приземния въздушен слой.  

Серният диоксид се формира основно при изгаряне на горива с високо съдържание на 

сяра (битови източници), като втори антропогенен фактор е транспортът (дизеловите 

автомобили). При анализа на източниците от РИОСВ-Хасково, като основни замърсители са 

идентифицирани битовото отопление (на твърдо гориво) и МПС. Утежняващ обстановката 

фактор е и рядкото миене на улиците в населените места и силния „сахарски“ южен вятър, който 

докарва прах. 

         - Води  

         Територията на община Джебел изцяло попада във водосборния басейн на река Върбица 

(десен приток на Арда). В нея отляво се вливат три големи притока – Саръяр дере (Яр дере), 

Джебелска река (Дерменчай) и Дива река (Читак дере), които отводняват над 90% от 

територията на общината. В най-югозападната ѝ част, по югозападния склон на Устренския рид 

протичат малки и къси реки леви притоци директно на Върбица или на левият ѝ приток 

Неделинска река (Узундере). 

             Водните ресурси в община Джебел заемат 1.20% от територията. По-голяма част от 

населените места използват водите на р.Джебелска и нейните притоци.  

             Реките и потоците в района на общината са с много непостоянен дебит и с ясно изразен 

пороен характер. Само през пролетта и след продължителни дъждове техните легла се изпълват с 

вода, която носи големи количества наносни материали. Големи площи покрай водните течения 

са засипани и са загубили значението си за селското стопанство. 

               Река Джебелска е най-големия приток на р. Върбица. 

               Речното й корито представлява наносни пясъци, на места с ширина 100-200 м. Бреговете 

предимно са ниски със слаба устойчивост на подравняване и отнасяне. Джебелска е типична 

поройна река с внезапни прииждания на пълни води през пролетта  и рязко спадане на водите 

през лятото. Тя приема множество потоци. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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             Подпочвените води в района на общината са на значителна дълбочина и нямат особено 

стопанско значение. 

              Следва да се отбележи, че водните ресурси на общината не са достатъчни в летния 

период, когато се чувства сериозен недостиг на вода както за бита, така и за поливни нужди. 

              На територията на община Джебел има изградени 140 водоема, предназначени за 

напояване на земеделските земи в района, по-значителни от които са: микроязовир “Вълкович” 

.  

Намира се в с. Вълкович и е с капацитет 330 хил.куб.м. Преградната стена е от земен насип. Той 

е предназначен за поливане. Микроязовир „Слънчоглед”. Намира се в с. Слънчоглед и е с 

капацитет 130 хил. куб. м. вода. Преградната стена е от земен насип. 

             Микроязовир “Плазище” до с. Плазище с капацитет 80 хил. куб.м. стената е земен 

насип с бетонов преливник. 

            Водоснабдителната система в общината се осъществява чрез 7 помпени станции: 

Помпени станции – гр. Джебел, с. Птичар, с. Устрен, с. Лебед, с. Душинково, с. Мишевско и с. 

Мрежичко.  

През пролетта падат достатъчно количество валежи, които осигуряват добро овлажняване 

на почвата. От юли започва сравнително ясно очертан безвалежен период, проявен най-добре в 

края на лятото и в началото на есента, който продължава до октомври. Годишната сума на 

валежите е около 600 литра на квадратен метър. 

През 2018 г. на територията на областта няма население с режим на водоснабдяване.  

           - Минерални води 

На територията на община Джебел е разположено находище на минерална вода „Джебел”, 

намиращ се в кв. Боровец, гр.Джебел. В резултат на сондаж е каптиран минерален хипотермален 

извор с температура 33°C.  

Водата е слабо- минерална и с много добри питейни качества. Минералните води с 

подобна физико-химическа характеристика са подходящи при лечение на чернодробно-жлъчни 

заболявания, стомашно-чревни заболявания, гастрити и язвена болест, бъбречно-урологични 

заболявания и обменно-ендокринни заболявания: подагра, диабет и затлъстяване. 

- Управление на отпадъците.  

Делът на обслужваното от системата за организирано сметосъбиране население в 

общината  е на относително добро ниво. Създадена е организация за извозване на смета в 

Регионално депо за отпадъци до с. Вишеград, общ. Кърджали в което се събират битовите 

отпадъци от общинските депа и разтоварни станции.  

1.1.6. Социална среда. 

            1.1.6.1. Население  

Таблица 1. Площ на община Джебел и брой на населените места 

   Община Площ /км²/ Брой населени места 

Джебел 229,1 47 

                                                                                                                          Източник: НСИ 

Таблица 3. Брой на населението в община Джебел за периода 2014-2018 г. /бр./  

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Община 

Джебел 

28204/8700 28714/8809 29225/8868 29746/8980 30427/9210 

                                                                                                           Източник: НСИ 

 

 

 

Таблица 4. Гъстота на населението към 31.12.2018 г.  

 Гъстота на населението (души/км²) 

Община Джебел 36 

                                                                                                            Източник: НСИ 

            1.1.6.2. Уязвими групи. 
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Уязвимите групи от населението са ограничени в участието си в социалния живот и 

ползването на социални права. Тези групи са в риск от маргинализация и социално изключване.               

Попадането в уязвимите групи се дължи на редица фактори: живот в крайна бедност или 

ниски доходи; социални и психологически фактори; недостъпна среда; здравословни и 

възрастови проблеми; липса или недостатъчни социални умения и образование.   

Уязвими групи население на територията на община Джебел: 

 Възрастни хора –прогресивна е тенденцията на застаряващо население и намаление на 

дела от населението в трудоспособна възраст; 

 Хора с увреждания  

 Групи със специфични рискове за здравето;  

 Семейства под прага на бедността; 

Анализът показва трайна тенденция на увеличаване на броя на хората в риск от социално 

изключване, като най-засегнатите групи са възрастните хора. Бедността си остава основно 

предизвикателство.  

1.1.7. Икономическа среда. 

           Община Джебел се характеризира с предимно селскостопанско производство, което се 

осъществява в рамките на отделните домакинства. Отглеждат се почти всички зеленчукови 

култури за задоволяване собствените нужди на домакинствата. На територията на общината има 

условия – подходящи земеделски площи за отглеждане на зеленчукови култури. Създадени са 

стопански субекти, които развиват дейност основно в общинския център, но те са главно в 

сферата на търговията и ремонта. 

         Индустрия. 

         Развитото селско стопанство обуславя развитието и на хранително-вкусовата 

промишленост.      

         Развива се главно производството на месни продукти  и млекопроизводство в региона.

  

         Другите насоки на развитие на индустрията са свързани с текстилната промишленост, 

производство на хидравлични и пневматични елементи за машиностроенето, транспорт. 

          Развита е и дърводобивната промишленост. 

          Индустриалните предприятия нямат характер на структуроопределящи в общинската 

икономика.  

          Насоките за развитие на икономиката в общината следва да се насочат преди всичко към: 

          Създаване  на модерна суровинна база, гарантираща ускорено и устойчиво развитие на 

земеделието, хранително-вкусовата промишленост и преработвателната индустрия; 

         Тясна връзка с научни институти и университети за внедряване на иновации и нови 

технологии;  

         Мотивиране повишаването на качеството и конкурентноспособността на човешкия ресурс;  

         Установяване на директни и високоефективни връзки между производители и 

преработватели; 

         Търговия и услуги 

         Търговската дейност на територията на общината се изразява предимно в търговия на 

дребно.  

         В общината се предлагат основни типове услуги, обединени най-общо в групите: 

финансови, занаятчийски, ремонтни, битови, заведения за обществено хранене. Развитието на 

услугите е в посока на задоволяване потребностите на пазара и създаване на заетост. 

 

1.1.7.1. Регионална икономика 

          Община Джебел, като част от Област Кърджали и част от Южният централен район е 

сред най-богатите на биоразнообразие райони в страната. Населението според данни на НСИ 

към 31.12.2018 г. е 9079 души. Градското население е около 35.80 %, при средна стойност за 

страната 72.50 %.  

           На територията на общината  има 1 градски център с повече концентрирано население, 

което оказва значително влияние върху привличането на инвестиции и тяхното разпределение , 

развитието на сектора на услугите, мащабите на потреблението и т.н. 
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 В община Джебел преобладаващото селско население е отличителна черта и обуславя 

икономическите реалности – слаба икономическа активност и ниска заетост, които от своя 

страна са основен фактор за относителната бедност в общината. 

1.1.7.2. Заетост 

Традиционно, равнището на безработица за община Джебел е значително над средните 

стойности за област Кърджали. Според данните от областната стратегия за развитие 2014-2020, 

равнището на регистрираната безработица в община Джебел през 2012 г. се задържа в рамките на 

29,9% през февруари и март, като през следващите месеци се понижава плавно до 14,2% през 

месец май, с последващо задържане на нивото до месец октомври.   

По данни на Агенцията по заетостта броят  на  безработните  лица  за  община  Джебел  

достига  852 регистрирани безработни, а равнището на безработица е 29,9%. 

            1.1.7.3. Основните икономически дейности развити на територията на общината са: 

          - Преработваща промишленост 

          - Машиностроителна промишленост 

          - Текстилна и трикотажна промишленост  

          - Строителство 

          - Туризъм 

          - Селско, горско и рибно стопанство  

          - Хранително-вкусова промишленост 

          - Транспорт и съобщения 

          - Търговия и услуги 

1.1.8. Инфраструктура. 

1.1.8.1. Сграден фонд  

           Таблица 5. Брой жилищни сгради по брой на етажите в община Джебел 

Общо Един 

етаж 

Два 

етажа 

Три 

етажа 

Четири 

етажа 

Пет  етажа Шест и повече 

етажи 

3710 1328 2286 73 10 10 - 

                                                                                                   Източник:НСИ 

           Брой жилища, помещения и полезна площ в община Джебел 

Жилища- бр 

 

Жилищни помещения -бр Полезна площ –кв.м 

общо в т.ч. стай общо в т.ч. жилищна 

4563 19885 17939 396511 319166 

                                                                                                   Източник:НСИ 

           В община Джебел преобладават жилищата с четири стаи –32,2% от всички жилища.  

           Само 101 жилища имат само една стая. 

 

1.1.8.2. Образование.  

Към 31.12.2018 г. на територията на общината работят 2 основни училища, 2 средни 

училища и 1 професионална гимназия. 

             На територията на общината  към днешна дата работят три детски градини. 

           1.1.8.3..Социални услуги: 

           На територията на общината  е разкрит Център за обществена подкрепа за работа с деца в 

неравностойно положение в гр. Джебел.  

          1.1.8.4...Съобщителна система: 

          Три мобилни оператора предлагат услуги на територията на Общината- Виваком,  А1 и 
Теленор. 

            През територията  на общината  преминава оптично-кабелно трасе,което създава 

възможност за осъществявяне  на високоскоростен трансфер на данни.  Достъп до интернет се 

осъществява  от центъра по телематични услуги на ВИВАКОМ и  местния доставчик  ,»Линк+». 

            Всички населени места имат ефирно покритие с радио и телевизионен сигнал, като 

покритието със сигнал на рецензираните национални телевизии е 100 % за територията на цялата 

община.  
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           1.1.8.5.Екология и околна среда: 

           Околната среда е сравнително добре запазена, като се полагат грижи за подобряването и.  

              В екологично отношение липсват локални замърсители, с изключение на зимното 

замърсяване с въглероден диоксид от изгарянето на отоплителни материали от домакинствата. 

На територията на общината имаме 2 склада за съхранение на препарати за растителна защита с 

изминал срок на годност , намиращи се в гр. Джебел и с. Устрен. В общината не се съхраняват и 

използват радиоактивни и химико - токсични материали. 

   1.1.8.6. Транспортна инфраструктура.  

    1.1.8.6.1. Републиканска пътна мрежа 

   Пътната  връзка на община Джебел се обслужва от четири третокласни пътя, които 

осигуряват връзки със съседните общини  Кърджали, Момчилград, Кирково и Ардино и един 

първокласен /съгласно Списъка на републиканските пътища, приет с Решение на МС 

959/31.12.2018 г./ а именно през територията на Община Джебел минава участък от 

републикански път I-5 „Кърджали – Маказа/границата с Гърция/ с дължина 7,9 км. По данни на 

Областно пътно управление – Кърджали на територията на Община Джебел дължината на 

третокласната републиканската пътна мрежа е: III-5084 „Джебел-Рогозче – Мрежичко – Устрен – 

Припек“ – 11,349 км.,  III-8673 „Добринци-Ген.Гешево-/Устрен – Припек/ - 4,8 км., III-5082 

„Джебел-Мишево-Синчец“ – 15,1 км, като общата дължина на републиканската пътна мрежа на 

територията на Община Джебел е 57,449 км., в т.ч. пътища I-ви клас – 7,9 км., и пътища III-ти 

клас – 49,549 км. 

              Общата дължина на общинската пътна мрежа е 134,7 км. 

              По пътищата има изградени като  рискови стратегически обекти голям  брой мостове, 

както по републиканската, така и по общинската пътна мрежа.. Има изградени водостоци, един 

ЖП – мост.   

  През територията на общината преминават транспортни средства, превозващи силно 

отровни вещества, които при катастрофа създават условия за замърсяване на околната среда и са 

заплаха за живота и здравето на населението.   

  1.1.8.7. Инфраструктура за доставките на основни стоки/услуги. 

  1.1.4.4.1. Доставка на енергия.  

            През общината преминават далекопроводи 220 кV и 110 кV.  Разпределителната мрежа е 

20 кV, въздушна.  Доставчик на електроенергия в община Джебел е EVN:   с КЕЦ Момчилград за 

почти цялата община, КЕЦ- Златоград за селата Добринци, Контил, Фотиново и Жълъдово.          

              Липсват аварийни енергоизточници. 

 „EVN България“ АД е компанията, която снабдява с електроенергия потребителите на 

община Джебел.   

„EVN България“ АД е дружеството, което отговаря за поддържането на  електроразпреде- 

лителната мрежа в общината. 

                                                                                                                                              Таблица 9 
№ Община Трафопостове ВЛ,Ср

Н,км 

КЛ,С

рН, 

км 

ВЛ,НН

, 

км 

КЛ, 

НН,

км 
Общ брой Брой ТП    Мощност 

  KVA     

1. Джебел 109 91 24500 129 12 172 17 

В община Джебел няма  хидроенергийни обекта, които  да подават  произведена  

електроенергия  в  електропреносната  мрежа  на  страната. 

1.1.8.8. Водоснабдителни и канализационни услуги.  

Водните ресурси в община Джебел заемат 1.20% от територията. По-голяма част от 

населените места използват водите на р. Джебелска и нейните притоци.  

Община Джебел  се обслужва от „В и К“ ООД– Кърджали. В стремежа си да приближи 

услугата подаване на питейна вода и отвеждане на използваната такава, „В и К”  ООД - 

Кърджали е създало технически район в гр. Джебел с всичко необходимо за ежедневното 

безпроблемно обслужване на населението по селищата на общината.    

На територията на община Джебел  „В и К“  има 7  броя водоснабдителни системи за 

производство и доставка на питейна вода.  
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                                                                                                                                             Таблица 11 

 Община 
 Брой водоснабдителни 

системи 
 Брой обслужвани селища от ВС 

 Джебел 7 2 

            Следва да се отбележи, че водните ресурси на общината не са достатъчни в летния 

период, когато се чувства сериозен недостиг на вода както за бита, така и за поливни нужди. 

             На територията на Община Джебел „В и К ООД-Кърджали обслужва 13983 м изградена 

канализационна система в населени места на територията на Общината. 

            Водоснабдителната система в общината се осъществява чрез 7 помпени станции: 

Помпени станции – гр. Джебел, с. Птичар, с. Устрен, с. Лебед, с. Душинково, с. Мишевско и с. 

Мрежичко. 

            На територията на общината няма големи хидротехнически системи и съоръжения, 

липсват хидроенергийни обекти. 

           На територията на общината има 2 канализационни мрежи -  гр. Джебел и с. Припек. 

ПОТЕНЦИАЛНО-ОПАСНИ МИКРОЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ДЖЕБЕЛ 

№ 

по 

ред 

Име на 

язовира 

Техническо 

състояние 

Изправност на 

основния 

изпусквател 

Състояние на 

дренажните 

системи  

Полезен обем 

х.куб. м 

  

добро лошо добро лошо добро лошо   

1. 2  3  4  5  6  7  8 9  

1. Плазище добро  добро  добро  80  

2. Слънчоглед добро  добро  добро  130  

3. Вълкович добро  добро  добро  330  

4. Рогозче добро  добро  добро  60  

        1.1.8.9. Газоразпределителна мрежа.  

        На територията на Община Джебел няма изградена  газоразпределителна мрежа  

        1.1.8.10. Здравна услуги.  

           Отдалечеността  на Община Джебел от специализирани  болници  и здравни центрове 

може да се компенсира  чрез превантивни здравни мерки  и провеждане на здравни 

информационни кампании за населението, което да увеличи  способностите на хората да водят 

пълноценен и продуктивен живот. 

           На територията на общината работят 2 лекарски практики и 1 аптека. Има открит филиал 

за спешна медицинска помощ  в  гр. Джебел.   

           Лицата на хемодиализа се обслужват от Кръвен център-Кърджали, а транспортирането се 

осигурява на базата на договорни отношения на Кръвен център - Кърджали с таксиметрова 

фирма.  

            При разработването на плана  за действие при бедствия, като съставна част е и графика за 

извозване на лицата на хемодиализа и транспортното разписание на фирмата превозвач.      

1.1.8.11. Ветеринарномецинско и агротехническо обслужване. 

В община Джебел има 4 броя  частно практикуващи ветеринарни лекари.  

 

1.1.8.12. Промишлена инфраструктура. 

 

III. ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА 

 Структурата на местната икономика се определя от селското стопанство, като 

приоритетно място заема земеделието с насоченост към производство на основните земеделски 

култури: зеленчукопроизводство. Търпи развитие и животновъдството и пчеларството. 

Промишлеността е представена от  предприятия за производство на хидравлични цилиндри и 

текстилната индустрия, с малки възможности за разрастване и откриване на нови работни места. 
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 Високият ръст на безработица и отрицателният демографски прираст разколебават 

възможностите за устойчивост и развитие. 

 Град Джебел като икономически център се определя като развиващ се, с нееднородна, все 

още преструктурираща се икономическа структура.                   

            Общинската икономика има силно изразен сезонен характер и ограничени възможности 

за създаване на работни места, инвестиционната активност е слаба, икономическата среда 

продължава да е нестабилна.  

            Географското положение на община Джебел предполага също разширяване на 

съществуващите и развитие на нови икономически връзки със съседните български общини.   

 

 Характеристика на основните икономически сектори. 

 Аграрен. 

 Селското стопанство е застъпено във всички  селища на общината и има важна роля за 
цялостното й развитие. Независимо от значителното намаляване на произведената продукция 

през 90-те години на ХХ-ти век, отрасълът остава основен източник на доходи в селата. Както в 

национален мащаб, селското стопанство се развива без или с незначително научно обслужване.  

 Индустрия. 

 Развитото селско стопанство обуславя развитието и на хранително-вкусовата 

промишленост.       

            Развива се главно производството на месни продукти  и млекопроизводство в региона.

  

           Другите насоки на развитие на индустрията са свързани с текстилната промишленост, 

производство на хидравлични и пневматични елементи за машиностроенето, транспорт.  

           Развита е и дърводобивната промишленост. 

 Насоките за развитие на икономиката в общината следва да се насочат преди всичко към: 

            Създаване  на модерна суровинна база, гарантираща ускорено и устойчиво развитие на 

земеделието, хранително-вкусовата промишленост и преработвателната индустрия; 

           Тясна връзка с научни институти и университети за внедряване на иновации и нови 

технологии;  

           Мотивиране повишаването на качеството и конкурентноспособността на човешкия ресурс;  

           Установяване на директни и високоефективни връзки между производители и 

преработватели; 

 Търговия и услуги 

 Търговската дейност на територията на общината се изразява предимно в търговия на 
дребно.  

 В общината се предлагат основни типове услуги, обединени най-общо в групите: 

финансови, занаятчийски, ремонтни, битови, заведения за обществено хранене. Развитието на 

услугите е в посока на задоволяване потребностите на пазара и създаване на заетост.  

           По-големо предприятие на територията на общината е завода за металообработване / 

направа на цилиндри/ на „Кяшиф“ ЕООД в който не се работи с опасни химични вещества  и не 

би оказало въздействие върху населението, околната среда и персонала и които не  биха 

понесли големи икономически загуби при аварии и бедствия .  

           Значимите за общината са и цеховете от преработващата промишленост - текстилната и 

шивашката промишленост. Най-големите производители са:„Идеал фешън” ООД , „Стоун 

Текстаил” ООД и др. 

           Фирмите от сектора за производство на хранителни продукти и напитки са ориентирани 

предимно в млекопреработване и месопреработване. 

            Водещи фирми в тези производства са „Мусан” ООД и „Пашов-ЯР“ООД с.Вълкович 

общ. Джебел  и др. 

             В сектора „Транспорт“ водеща фирма е „Снежанка“ООД. 

             Дърводобивът е много добре развит. Дървеният материал се изнася за вътрешността на 

страната и в чужбина, с която се занимава предимно ДГС гр.Момчилград.  

1.1.8.13. Селскостопанска инфраструктура. 
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Почвено-климатичните характеристики на община Джебел  има потенциал  за развитие на 

животновъдство. На територията на общината има засадени площи с със зърнено-житни култури. 

1.1.8.13.1. Растениевъдство.  

Растениевъдството в общината е представено предимно от зърнено-житни , технически и 

маслодайни култури. 

                                                                                     Таблица 14. Засети площи през 2018 г. 

Община / област Общо засята площ със зърнено-

житни култури (дка) 

Общо засята площ с технически 

и маслодайни култури (дка) 

Община Джебел 170 300 

             1.1.8.13.2. Животновъдство в община Джебел през 2018 г. 

                                                                    Таблица 15 Селскостопански животни в община Джебел 

№ Община 

/ област 

Говеда 

(бр.) 

Овце 

(бр.) 

Кози (бр.) Кокошки 

(бр.) 

Пчелни 

семейства 

(бр.) 

Еднокопитни 

(бр.) 

1. Община 

Джебел 

5160 6995 350 няма 

данни 

1200 131 

Няма данни за броя на водоплаващите птици. Характерно за повечето земеделски 

стопанства е сравнително малкият им размер, което се дължи на силната разпокъсаност на 

земята, бедните почви и недостига на работна ръка. Тези проблеми обуславят и по-ниските 

добиви от земеделските култури и по-ниска продуктивност на животните. 

1.1.8.14. Горско стопанство  

Общата площ на горския фонд в община Джебел е 15495,4 ha, от които 13389,6 ha са заети 

от гори. Горският фонд в община Джебел се стопанисва от Държавно горско стопанство 

Момчилград, Горско-стопански участък „Джебел”.  

По категория горски територии са: иглолистни 68,8 %, широколистни 17,6%, незалесени 

13,6%.. 

Естествените гори в участъка са издънкови – от зимен дъб, блатун, космат дъб, келяв 

габър и др. По изкуствен път са създадени големи комплекси от иглолистни култури –главно от 

черен и бял бор. По поречието на Джебелска река са създадени и тополови култури. Горските 

площи на територията на община Джебел са от помощ за развитие на животновъдството чрез 

разрешената за паша площ от горския фонд. Добивът от горски плодове, билки и диворастящи 

гъби осигурява допълнителни приходи за местното население. На територията на общината, на 

територията на горския фонд се намират два защитени природни обекта:-Резерват “Калето“ -

скални образувания върху площ от224 дка в землището на с. Устрен. Там се намира и 

средновековната крепост "Устра". Резерват “Чамлъка“ – най-малкият от четирите резервата, 

разположени в Източните Родопи. Площта му е едва 30 дка . Разположен е в землището на с. 

Воденичарско и отстои на около 800 м от кариерата за добив на перлит, в близост до природния 

феномен “Счупената планина“ . Надморската му височина е 450 м, има североизточно изложение 

и наклон около 15 градуса. Основната скала е пясъчник, почвата е канелена горска. Създаден е с 

цел съхраняване на естествената черноборова гора –реликтен остатък от старата растителност, 

която в момента е обиколена от широколистни горски формации. 
       Таблица16.К л а с и ф и к а ц и я  н a  г орските територии  в област Кърджали според 

степента нa пожарна опасност. 

ДГС, ДЛС 

I-ви клас нa 

пожарна 

опасност 

II-ри клас  

пожарна  

опасност 

III-ти клас 

пожарна 

опасност 

ІV-V-ти клас 

Пожарна 

опасност 
Всичко 

/ха/ 
Площ-

ха 
% 

Площ-

ха 
% 

Площ

-ха 
% Площ-ха % 

ДГС 

Момчилград, 

участък Джебел 

7600,8 49,1 6356 41 1538 9,9 0 0 15495,4 
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1.1.8.15. Туризъм – културно-историческото наследство 
Природата е дарила територията на Община Джебел с необикновена красота.  

В този край на България са запазени ценни естествени находища на вечнозеления 

тракийски дъб, на вековен бял бор, синя хвойна. Източните Родопи са средище на уникален 

растителен и животински свят. В община Джебел се намират   уникалните скали на Устра край 

с.Устрен.  

Това е предпоставка за развитие на туризма, почивното дело и спорта. 

 

1.2. Описание на рисковете, характерни за община Джебел и обхват на вредните 

последствия. 

За целите на оценката на риска са дефинирани четири области на вредните последствия: 

 Социални последствия - 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 - поражения на сгради, съоръжения, прекъсване на 

доставките на основни стоки/услуги; 

 Икономически загуби - 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 - въздействие върху географията на района с 

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

околната среда или щетите върху околната среда. 

1.2.1. Списък с опасностите характерни за територията на общината:  

1.2.1.1. Речни наводнения; 

1.2.1.2. Наводнение от скъсване на язовирна стена; 

1.2.1.3. Земетресения; 

1.2.1.4. Свлачища; 

1.2.1.5. Горски пожари; 

1.2.1.6.Епидемия; 

1.2.1.7.Епизоотия; 

1.2.1.8.Епифитотия; 

1.2.1.9. Радиационна авария и инцидент с ИЙЛ; 

1.2.1.10. Ядрена авария в АЕЦ; 

1.2.2.11.Инцидент или авария с ОХВ; 

1.2.2.12.Големи авто- и авиотранспортни произшествия; 

1.2.1.13. Снегонавявания и поледици; 

1.2.1.14. Силни ветрове, бури, гръмотевици, дъжд и градушки; 

 

1.2.2. СЦЕНАРИИ. 

1.2.2.1. Сценарии за наводнение. 

1.2.2.1.1. Сценарий за речно наводнение 

            Наводнение се нарича временното заливане на дадена земна местност или територия с 

огромно количество вода, следствие на повишаването на нивото на река, езеро, море или океан.                      

           Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни – 

проливни дъждове, топене на снега , скъсване на язовирна стена и др. Наводненията могат да 

нанесат значителни щети на сгради, мостове, пътища и дори да отнемат човешки животи.                 

            Наводненията могат да бъдат:природни, които са причинени предимно при снеготопене, 

при интензивни валежи от дъжд и сняг и техногенни, които са причинени от други влияния - при 

повреда на хидротехническо съоръжение, което може да доведе до авария, или при 

предотвратяване на критични ситуации в хидротехническо съоръжение. 

           Пролетта в общината е  характерна с облаци и валежи, предимно от дъжд, но много често 

до средата на април са възможни резки застудявания и дори валежи от сняг. Лятото е горещо, 
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почти без валежи, сухо, с редки, но проливни валежи, придружени с гръмотевици, ежегодно 

падат градушки. Средната юлска температура на въздуха се движи между 23-28°С, като често 

достига до 35, а понякога 39-40°С. Есента е прохладна и отново суха. Средните температури на 

въздуха спадат с около 10°С през октомври и с още 5°С през ноември. Дъждове валят 

обикновено през ноември.            

           През втората половина на ноември падат слани, минималните температури стават 

отрицателни. В общината текат две непредсказуеми реки р. Джебелска и р. Жълтунка.  Ниските, 

застрашени от заливане от високи речни води територии са около 20 ха в землищата на гр. 

Джебел и селата Тютюнче, Чакалци, Слънчоглед и Овчево. Същите не са защитени и е 

необходимо изграждане от хидротехническо съоръжение- землен насип (дига). 

            В община Джебел не е изградена цялостна В и К мрежа. Много от населените места имат 

локално изградени В и К мрежи. Територията на общината се пресича от множество дерета и 

безименни рекички, които  се палзват от местното население за напояване на земеделски 

култури.                

            Има и множество изворчета и изградени  чешми с изворна вода.  

            Изградени са и значителен брой  водоеми и микроязовири. Като потенциално опасни са 

микроязовирите Вълкович, Слънчоглед и мкроязовир Плазище.   

Рискови процеси: Повърхностните води при резките температурни промени през зимата, както и 

летните проливни дъждове са предпоставка за наводнения, предимно на земеделски площи, 

ежегодно нанасят значителни поражения на пътната инфраструктура и наводняване на отделни 

сгради в населените места. Поледиците са причина за възникване на аварии в 

електроснабдителната и  водоснабдителната система , а така също могат да доведат до сериозни 

затруднения в транспорта, снабдяването и са предпоставка за пътно- транспортни произшествия. 

 Наводненията нанасят огромни щети за човешкото здраве, околната среда, културното 

наследство и стопанската дейност в наводнените територии.  

В резултат от проливни дъждове по разглеждания сценарий за възникване на наводнение 

е възможно възникване на следната обстановка: 

 паника, наранявания и загинали хора; 

 частични и слаби разрушения по сградния фонд; 

 част от населението ще остане без подслон, нуждаещо се от настаняване и осигуряване 

на средства за живеене; 

 нарушаване на връзки на тръбопроводи за извеждане на отпадни и питейни води; 

 вероятни прекъсвания на електро енергия на засегнатите райони; 

 прекъсвания на транспортната инфраструктура, поради пропадане, срутване, отнасяне 

на земни маси от силата на водата, което ще затрудни доставката на основни стоки и услуги; 

 възможно е да се обяви карантинен период за засегнатите части, за неопределено 

време, поради сложна хигиенно-епидемиологична обстановка. 

При проливни дъждове могат да възникнат локални наводнения в населените места, 

вследствие на липса, или не добре изградени и поддържани отводнителни системи. 

1.2.2.1.2. Сценарий за скъсване на язовирна стена. 

            На територията на общината са изградени  43 микроязовира с риск  за населението и 

прилежащите територии./ Микроязовири: „Вълкович”, ,,Софийци“ , „Плазище“ и „Рогозче“./. 

            При скъсване на язовирна стена на някой от язовирите е застрашено  населението и           

инфраструктурата, попадащи в заливните зони.  

В резултат от  скъсването на стената на язовира по разглеждания сценарий е възможно 

възникване на следната обстановка: 

 паника, наранявания и загинали хора; 

 частични и слаби разрушения по сградния фонд; 

 част от населението ще остане без подслон, нуждаещо се от настаняване и осигуряване 

на средства за живеене; 

 заливане на урбанизирани територии; 

 вероятни прекъсвания на електроенергия на засегнатите райони; 

 прекъсвания на транспортната инфраструктура, поради пропадане, срутване, отнасяне 

на земни маси от силата на водата, което ще затрудни доставката на основни стоки и услуги; 
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 възможно е да се обяви карантинен период за засегнатите части, за неопределено 

време, поради възникване на сложна хигиенно-епидемиологична обстановка.  

  
1.2.2.2. Сценарии за земетресение. 

            1.1 Земетресения 

           В сеизмично отношение община Джебел търпи общото въздействие на 

Средиземноморско-трансазиатския сеизмичен пояс. Не се характеризира със значителна 

сеизмична активност и попада в прогнозирана за VІІ-VІІІ степен на интензивност /по скалата на 

Медведев-Шпонхойер-Карник/ зона.  

           Земетресението (или земетръс) е явление, породено от внезапното и бързо разместване на 

част от земната кора. Съпроводено е с появата на сеизмични вълни, пораждащи трептения в 

земните пластове и повърхност. Земетресението е комплексна катастрофа. Освен преките 

поражения, разрушения и изменения в релефа, не по-малко са и вторичните отрицателни ефекти, 

съпътстващи  

земния трус или получени като негово следствие.   

              Данните от сеизмичната карта на България показват, че около 20% от територията и са в 

VII степен, а останалата част- в VIII и по- висока степен по XII – степенната скала на Медведев 

Шпонхойер- Карник. 

              Рискови процеси при земетресения: 

              При земетресения с интензитет от порядъка на посочения по - горе, в общината ще се 

създаде сложна обстановка: 

               - част от сградите в населените места в община ще получат пълни и силни разрушения, а 

друга - средни и слаби, като част от жителите ще се окажат затрупани и ще се нуждаят от 

спасяване, а другата част ще остане без подслон и ще се нуждае от настаняване и всестранно 

осигуряване; 

              - електроснабдителната система на общината ще бъде нарушена; 

              - ще бъде нарушено водоснабдяването на населението, а част от  водопроводната мрежа 

в засегнатите населени места ще излезе от строя; 

              - ще бъде нарушен автомобилния транспорт. Възможно е да излязат от строя за различен 

период от време пътните съоръжения на входно-изходните пътища; 

              - нарушена ще бъде съобщителна система; 

- поради нарушаване на технологичните процеси и енергийните смущения в много обекти е 

възможно да възникнат пожари; 

              - в засегнатите райони е възможно да възникнат епидемии; 

              - голяма част от обектите със стопанско значение ще излязат от строя за продължителен 

период от време; 

              - значителни загуби ще понесе животновъдството. Ще възникне голям обем от 

ветеринарно-санитарни и екарисажни работи и клане на животни по необходимост. 

 

 

 

 

1.2.2.2.1. Сценарий за земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер. 

За територията на община Джебел не е характерна висока сеизмична активност. 

При земетресение с магнитуд между 4.0 - 4.5 степен по Рихтер и интензивност 6-та степен 

в епицентралната област ще се наблюдават смесени ефекти от земетръсното въздействие върху 

хора, сгради и природна среда. 

В резултат на сеизмичното въздействие по разглеждания сценарий за възникване на 

земетресение  с интензивност 6-та степен е възможно възникване на следната обстановка: 

1. паника и наранявания на хора; 

2. средни, частични и слаби повреди на сградния фонд; 

3. няма да има население без подслон; 

4. временни прекъсвания на телекомуникации и електрозахранване;  
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5. вероятни нарушения във водопроводи и прекъсвания на участъци от транспортната 

инфраструктура, поради свличания и слягания на почва, срутвания на скални късове и др.; 

6. вероятни са пожари в ограничени размери. 

С подобна интензивност беше земетресението през 2006 г. с епицентър в района на с. 

Мургово. 

Последствия от земетресението:   

Социални: Нямаше хора останали без подслон, с наранявания и такива потърсили 

медицинска помощ; 

1. Последствия за инфраструктурата  

- поражения в жилища – има напукани жилишни сгради, паднали комини, но няма къщи, 

опасни за живеене или за събаряне;  

- поражения в обществени сгради – повредени 5 административни сгради (кметства) 

2. Икономически загуби – няма точни данни. 

3. Последствия за околната среда – няма. 

1.2.2.2.2.Сценарий (максимално вероятен) за земетресение с магнитуд 6 по скалата 

на Рихтер. 

При земетресение с магнитуд от 6-та степен и интензивност  9-та степен  в 

епицентралната област ще се наблюдават смесени ефекти от земетръсното въздействие върху 

хора, сгради и природна среда. 

В резултат на сеизмичното въздействие е възможно да възникване на следната 

обстановка: 

1. човешки жертви и затрупани хора, нуждаещи се от спасяване; 

2. пълни, силни, частични и слаби разрушения на сградния фонд; 

3. част от населението ще остане без подслон, нуждаещо се от настаняване и всестранно 

осигуряване;  

4. необходимост от медицинско обслужване, от подслон, завивки,  дрехи, храни и вода, 

осветителни и отоплителни източници; 

5. нарушаване на електро-, водоподаване, транспортни връзки и телекомуникации; 

6. активизиране на свлачища; 

7. възникване производствени аварии и аварии по тръбопроводи, в резултат на което 

може да се получи химическо замърсяване; 

8. създаване на сложна пожароопасна обстановка; 

9. повишен риск от автопроизшествия; 

10. нарушаване на транспортната инфраструктура, предизвикани от разрушения на пътни 

съоръжения - /мостове, надлези, жп тунели, изкривявания на ж.п. линии и др./ - неизползваеми 

транспортни артерии; 

11. възникване на епидемии сред населението и епизоотии при животните. 

Последствия – няма данни, но ще са значителни социални, икономически, за 

инфраструктурата и за околната среда.  

1.2.2.3. Сценарии за свлачище, срутище, ерозия. 

Свлачищата, срутищата и ерозията са неблагоприятни геодинамични процеси, които 

нарушават нормалното функциониране на инфраструктурата, състоянието на поземления и 

сграден фонд, тяхната цялост и експлоатация. Те носят не само материален, но и социален риск, 

свързан със значителните  последици от тях.  

            На територията на общината са регистрирани свлачища и свлачищни процеси в района на 

гр. Джебел и селата Ген. Гешево, Ямино, Припек, Овчево, Жълъдово, Полянец, Воденичарско и 

с. Казаците.  

           Пресечения релеф, хидроложките дадености и сеизмичните въздействия благоприятстват 

условията за формиране на различни по обем, форма и размери свлачища, силно влияние оказват 

и хидрогеоложките дадености на терена.  

            Свлачищата могат да бъдат категоризирани /с известна относителност/, като стари - 

стабилизирани, условно стабилизирани, активизирани и новопоявили се /новорегистрирани/.  

             Основните аварийни мерки при констатиране симптоми на раздвижване или явно 

активизиране на свлачище са означаване и сигнализиране на опасния участък, информиране на 
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населението, изключване електро- и водо - захранването в района, изготвяне спешна оценка за 

състоянието на сградния фонд, инфраструктурните обекти, степента на застрашеност на 

обитателите /при наличие на такива/ в района и извършване на укрепителни работи. При 

необходимост – евакуация - извеждане на население, животни и материални средства от 

застрашената територия.  

              Необходимо е да се прави разлика между свлачище /свлачищен процес/, срутище или 

обрушвания, което е от много голямо значение за предприемане на необходимите и адекватни 

защитни мерки.  

В резултат на свлачищни процеси е възможно създаване на следната обстановка: 

1. повреждане и прекъсване на пътища, затрудняване на доставките на стоки от първа 

необходимост и на медицинското обслужване; 

2. пълни, частични и слаби разрушения на сградния фонд в района на свлачището; 

3. човешки жертви и затрупани хора, нуждаещи се от спасяване; 

4. разрушаване на инфраструктурни обекти. 

            1.2.2.4. Сценарии за силна буря, градушка, снегонавяване, поледица. 

Разнообразният релеф и рязката промяна на температурата през зимата при обилни 

снеговалежи, както и силните бури през пролетта и есента довеждат до бедствени ситуации. 

Образуват се снежни преспи по пътищата, поледици, обледяват се далекопроводи и открити 

съобщителни съоръжения. Снежните бури и снегонавявания най-силно се изразяват в селата 

Припек, Устрен Добринци, Генерал Гешево и Жълъдово, Църквица и Мишевско, в резултат на 

което някои населени места остават с нарушено електро- и водоснабдяване, снабдяване с храна, 

фураж и с прекъснати транспортни и телефонни връзки.  

При обилен снеговалеж, спадане на температурите и силен вятър, на територията на 

областта е възможно да възникне сложна обстановка и сериозно да бъде затруднено движението 

по пътищата. 

Продължителни снеговалежи, силен вятър и ниски температури могат да доведат до 

обледяване на електропреносната мрежа. Вследствие на получената тежест са възможни 

скъсвания на електропроводи, което ще наруши електроснабдяването за промишлени и битови 

нужди. Ще бъде нарушено и водоснабдяването. Редица населени места могат да се окажат в 

бедствено положение. 

Щети на селското стопанство ежегодно нанасят градушките.  

1.2.2.5. Сценарии за високи температури, продължителни суши. 

Сушата е следствие от намаляването на валежите за дълъг период от време. Често редица 

метеорологични елементи като високи температури, силни ветрове и ниска относителна 

влажност се проявяват съвместно със засушаването, което прави това явление много силно 

изразено. Най-чувствителен на засушаване е сектора на земеделието и първичното производство 

на храни. В резултат на сушата в общината ще бъдат засегната дейността на земеделските 

производители и общо цялото население. На територията на общината възникват продължителни 

засушавания, които могат да нанесат значителни материални щети. 

Силните засушавания дават отрицателно влияние върху източниците за питейна вода, 

които не се използват навсякъде целесъобразно. Засушаването води до режим в снабдяването с 

вода в селата в община Джебел. 

В период на продължително засушаване се налага доставка на питейна вода в някои от 

населените места. 

1.2.2.6. Сценарии за тежки инциденти и аварии с опасни химични вещества. 

През територията на община Джебел преминават транспортни средства, превозващи 

пожаро- и взривоопасни, силно отровни и др. вещества, които при катастрофа създават условия 

за замърсяване на околната среда и са заплаха за живота и здравето на населението. 

Разлив на опасни вещества може да се получи и при промишлена авария - внезапна 

технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати или извършване на дейности с рискови 

вещества и материали в производството, обработката, използването, съхранението, 

натоварването, транспорта или продажбата, когато това води до опасност за живота или здравето 

на хора, животни, имущество или околна среда.  
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Промишлена авария с отделяне на опасни химически вещества, което създава 

потенциална опасност за околните сгради и  работещите в тях може да възникне  в завод за 

производство на хидравлични цилиндри „Кяшиф „ООД, където има трейлери с газ метан, 

газстанциия на „Галео 83“ЕООД  и др. 

При авария с изтичане на опасни химически вещества в зависимост от количеството и 

вида на веществото, както и метеорологичните условия, е възможно образуването на различни по 

размери  огнища на химическо заразяване. 

При транспортни произшествия и технологични аварии в обекти, работещи с природен 

газ (метан), автогаз (пропан-бутан) и хлор ще се създадат условия за замърсяване и реална 

опасност за населението. 

1.2.2.7. Сценарии за големи транспортни произшествия. 

            В общината е развит автомобилният транспорт. При аварии или катастрофи с 

автоцистерни е възможно да се получат разливи на химически опасни или токсични продукти, 

свързани с обгазяване  на различни по мащаби райони, със замърсяване на почви и води от 

разливане и просмукване на продуктите. 

Пътната инфраструктура на територията на община Джебел не отговаря на европейските 

стандарти за сигурност и комфорт на пътуването, което е предпоставка за възникване на тежки 

катастрофи с големи материални и човешки жертви.  

 Катастрофи с въздушен транспорт са по – малко вероятни, но не е изключено да аварират 

прелитащите над територията на община Джебел летателни средства и да предизвикат 

материални и човешки жертви, и замърсяване с биологично опасни вещества и материали. 

          Голямо транспортно произшествие е събитие с висока вероятност за възникване на 

територията на областта. Възниква в процеса на движение на превозни средства и 

предизвиква нараняване или смърт на хора и/или нанася повреди на превозни 

средства, транспортна инфраструктура, товар или други материални щети. По-опасните участъци 

от пътищата са участъка с. Вълкович гр. Джебел и гр. Джебел -с. Рогозче.   

1.2.2.8. Сценарии за големи горски пожари и пожари в земеделски  територии. 

Климатичните изменения с периодичните засушавания водят до повишаване на 

пожарната активност в цялата екосистема, а от там и в горските екосистеми. Голямото 

количество горим материал в комбинация с продължителни засушавания е предпоставка за 

лесното възникване, бързо разпространение и висока интензивност на пожарите. Голяма част от 

горските пожари ca причинени от запалвания най-вече нa миналогодишни треви и растения в 

обработваеми и нeобработваеми земи от поземления фонд  през лятото и есента, месеците август 

и септември. И през предишни години пика на запалванията е лятото и есента, през месеците 

юли, август, септември. През 2018 год. най-големите пожари са предизвикани от опожаряване на 

стърнища  и от небрежното боравене с огън, не се известява веднага и преминават в 

неконтролируемо горене, засягащо съседни площи и горски територии. Извършителите нa тези 

нарушения /престъпления/ предимно дървосекачи, трактористи, пастири и собственици на вили 

и градини се установяват и доказват трудно, в повечето случаи остават ненаказани. 

1.2.2.9. Сценарии за епизоотия. 

Опасностите се определят от съществуващите производствено-икономически условия и 

структура на селското стопанство, географското разположение на общината, което дава 

възможност за контакти с животни в приграничната полоса, преминаването на важни пътни 

артерии през територията на общината, международната епизоотична обстановка, 

недостатъчният контрол при търговията и вносно-износния режим с живи животни и продукти 

от животински произход. 

Огнища на биологично заразяване са териториите с намиращите се на тях  животни, 

съоръжения и околната среда, подложени на непосредственото въздействие на бактериалните 

агенти и токсини, които са в състояние да бъдат източници на разпространение на масови 

заразни заболявания сред животните. 

Тежестта на последствията от биологично заразяване в резултат на развили се  епизотии на 

територията на общината, се изразява в последствия за хора и животни и за околната среда. 

1.2.2.10. Сценарии за епидемия. 

Огнища на биологично заразяване са териториите с намиращите се на тях хора,  

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
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съоръжения, материални ценности и околната среда, подложени на непосредственото 

въздействие на бактериалните агенти и токсини, които са в състояние да бъдат източници на 

разпространение на инфекциозни заболявания сред хората. 

Биологично заразяване може да стане чрез вдишване на заразен въздух, употреба на 

заразени хранителни продукти и вода, чрез ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи, 

а също и при установяване на контакт с болни хора или заразени предмети. Чрез въздушни маси 

може да бъде пренесена популация от насекоми. Биологично заразяване може да възникне и след 

наводнение или продължително засушаване. Не са изключени и терористични действия, като 

най-често се заразяват водоизточници и храни. 

Тежестта на последствията от биологично заразяване в резултат на развили се епидемии 

на територията на областта, се изразява в последствия за хора и и за околната среда. 

1.2.2.11.1. Сценарий за завишен радиационен фон вследствие на авария в   АЕЦ 

При авария в АЕЦ извън пределите на страната или в АЕЦ „Козлодуй“, която е 

съпроводена с изхвърляне на радионуклиди в околната среда, в зависимост от метеорологичните 

условия, е възможно част от замърсените радиоактивни въздушни маси да достигнат и замърсят 

територията на община Джебел. 

В АЕЦ „Козлодуй“ се експлоатират 5-ти и 6-ти блок с реактори от тип WWER -1000 и 

мощности по 1000 MW. 

Таблица 18. Атомни централи, намиращи се близо до България: 

№ Страна Брой Мощност 

MW 

Местоположение Вид реактор 

1. Румъния 2 1440 Черна вода               CANDU 

2. Словения 1 632 Кршко PWR 

3. Украйна 9 953 

 

Южна Украйна -3 

Запорожие –5 

Хмелницки -1 

WWER- 

1000 

4. Унгария 4 х 400 Пакш-1,2,3,4 WWER- 

440 

В резултат на радиоактивното замърсяване е възможно: 

1. многократно превишаване на естествения радиационен фон; 

2. вътрешно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли и външно (при 

радиоактивно замърсяване на неувредена и увредена кожа и дрехите) на населението; 

3. замърсяване на почвата, селскостопанските култури, растителността, животните, 

водата, въздуха и храните. 

При валежи ще се получат утежняване на радиационната обстановка и допълнителни 

замърсявания. В този случай основното замърсяване ще бъде във  водните басейни, 

подпочвените води, питейните водоизточници. 

Създаването на обстановка на радиоактивно замърсяване налага: 

1. разгласяване на препоръчителни мерки с режим на поведение и действие на 

населението в условия на повишена радиация;  

2. организиране и провеждане на защитни мерки, насочени главно към предотвратяване 

или намаляване външното и вътрешно облъчване на населението; 

3. усилен режим на радиационно наблюдение; 

4. мониторинг на замърсяванията. 

Последствия: 

1. Социални последствия – брой заболели – няма точни данни, не се очаква да има пряко  

заболели. 

5. Последствия за инфраструктурата – няма данни, не се очакват или малко вероятни; 

6. Икономически загуби – очакват се загуби, но те са трудни за прогнозиране. 

7. Последствия за околната среда – няма данни, очакват се щети и разходи за 

възстановяване. 

 

1.2.2.11.2. Сценарий за авария с източник на йонизиращи лъчения. 
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Радиоактивно замърсяване на територията на община Джебел може да се получи при 

инцидент с източник на йонизиращо лъчение (ИЙЛ) на територията на община Джебел при: 

1. Превоз (вкл. нелегален трафик) на радиоактивни източници, радиоактивни отпадъци и 

материали; 

2. Попадане на ИЙЛ в пунктове за скрап или в металургично предприятие, което 

преработва скрап; 

3. Инцидент, свързана с безконтролно и злонамерено използване (терор) на радиоактивни 

материали на обществени места или радиоактивно замърсяване с радиологично оръжие („мръсна 

бомба”); 

4. Падане на отломки от сателит с ядрен реактор или термоелектрогенератор. 

На територията на община Джебел няма лицензиран обект с източници на йонизиращи 

лъчения. 

При радиационна и ядрена авария, свързани с радиоактивно замърсяване, както и при 

използване на радиоактивни материали и източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) за 

терористични цели, саботажи и умишлено радиоактивно замърсяване, има вероятност да се 

стигне до облъчване на хора (население, персонал).  

Основните възможности за облъчване са: 

            1.Външно облъчване от закрит ИЙЛ, поради стоене в опасна близост до него; 

            2.Външно облъчване от открит източник поради неправилно боравене или стоене в 

непосредствена близост до него; 

           3.Вътрешно облъчване от открит ИЙЛ поради вдишване, поглъщане и/или замърсяване на 

оборудване, дрехи и части от тялото – кожа, коса, очи и др. 

При определяне на риска се отчитат: 

            - вида на радиоактивния източник-открит, закрит, ампула (прах, течен), химичен състав, 

токсичност и състояние на опаковката; 

            -вида на ядрения материал и радиоактивното вещество; 

            -вида на лъчението – алфа, бета, гама-лъчи или неутрони; 

            -периода на полуразпад, енергията и активността на източника, мощността на дозата. 

 В случаите, когато ядреният материал или радиоактивният източник са с неизвестен 

произход, състав, радиотоксичност и активност, се приема, че рискът е висок и оценката се прави 

на база мощността на дозата. В зависимост от основните изотопи в радиоактивния облак и 

техния полуживот, замърсяването може да продължи няколко дни, месеци или години. 

Радиоактивно замърсяване на територията на областта може да възникне при дейности с 

ядрени материали и радиоактивни източници, които могат да доведат до възникване на авария на 

място, което предварително не може да бъде предвидено и определено, като при превоз на 

ядрени материали и радиоактивни вещества, дейности с преносими опасни източници, 

включително дейности с опасни източници, придобити незаконно. Обектите, съоръженията и 

дейностите се категоризират в рискови категории съгласно Наредбата за аварийно планиране и 

аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (Обн. ДВ. бр.94 от 29 ноември 2011г.). 

В резултат на радиоактивното замърсяване е възможно: 

1. многократно превишаване на естествения радиационен фон; 

2. вътрешно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли и външно (при 

радиоактивно замърсяване на неувредена и увредена кожа и дрехите) на населението; 

3. замърсяване на почвата, сградите, растителността, водата, въздуха и храните. 

 

Създаването на обстановка на радиоактивно замърсяване налага: 

1. дозиметричен контрол на напускащото население и техника зоната за сигурност; 

2. деконтаминация; 

3. организиране и провеждане на защитни мерки, насочени главно към предотвратяване 

или намаляване външното и вътрешно облъчване на населението; 

4. усилен режим на радиационно наблюдение; 

5. мониторинг на замърсяванията. 

Последствия: 

1. Социални последствия – брой заболели – няма данни, възможно е да има заболели; 
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2. Последствия за инфраструктурата – възможно е радиоактивно замърсяване на участъци 

и елементи от инфраструктурата, главно транспортната. 

3. Икономически загуби – няма данни; очакват се загуби; 

4. Последствия за околната среда – няма данни, очакват се щети и разходи за 

възстановяване. 

1.2.2.12. Сценарии за прекъсване на доставките на основна стока/услуга. 

1.2.2.12.1. Сценарий за прекъсване на доставките на вода. 

При природно бедствие (снегонавяване) или авария могат да бъдат прекъснати доставките 

на електроенергия и оттам на вода за промишлени, питейни и битови нужди. При недобре 

почистени пътища през зимния сезон може да се стигне и до прекъсване на доставките на 

природен газ (с газовози) и течни горива. Това ще доведе до тежки икономически загуби и 

затруднено функциониране на училища, детски градини и други важни инфраструктурни, 

социално значими и промишлени обект. 

1.2.3. Анализ на вредните последствия 

Идентифициране на областите на вредните последствия за всяка от опасностите, съгласно 

списъка по т.1.2.1 е представено в Таблица 19. 

                                                              Таблица 19. Рискове и области на вредните 

последствия 

Източник на  риск Области на вредните последствия 

Опасности Социални 

последствия 

 

(С) 

Последствия 

за инфра-

структурата 

(И) 

Икономически 

загуби 

 

(З) 

Последствия за 

околната среда 

(О) 

1.Речни наводнения * * *  

2.Наводнение от 

скъсване на язовирна 

стена 

* * * * 

3.Земетресения     

4.Свлачища  * *  

5.Горски пожари   * * 

6.Епидемия *  *  

7.Епизоотия *  *  

8.Епифитотия *  *  

9.Радиационна авария 

или инцидент с ИЙЛ; 
*  * * 

10.Ядрена авария в АЕЦ *  * * 

11.Инцидент или авария 

с ОХВ 
* * * * 

12.Тежки авто- и 

авиотранспортни 

произшествия 

*    

13.Снегонавявания и 

поледици 
* * *  

14. Силни ветрове, бури, 

гръмотевици, дъжд и 

градушки 

* * *  

           Забележка: Знак * означава умерени или големи последствия. 

 

1.3. Качествен анализ на рисковете на територията на община Джебел  

Анализът на риска има за цел да раздели приемливите рискове от значителните рискове. 

Той включва разглеждане на източниците на рискове, последствията от тях и вероятността за 

възникване на тези последствия . 

           От резултатите могат да се направят следните изводи: 
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            В община Джебел няма обекти с изключително високо и високо ниво на риска; 

            Само един обект- пътната инфраструктура е с умерено ниво на риска; 

            Най- висока рискова стойност има пътната инфраструктура  по отношение на още един 

фактор- непреките загуби, в резултат на това, че част от населените места са свързани с 

единствен път за снабдяване и повреждането му пряко води до нарушаване на важна част от 

основните групи жизнени фактори, на базата на които се извършва анализа. 

              Необходимо е да се набележат мерки за намаляване до малко възможен и почти 

невъзможен риска от нарушаването на проходимостта на жизненоважните пътища чрез 

превантивни дейности, като почистване от крайпътни храсти и дървета, изграждане на 

снегозадържащи завали през зимата и набавяне и поддържане в непрекъсната изправност и 

готовност на подходяща почистваща, основно снегопочистваща техника през рисковите сезони; 

              При материалните загуби почти еднакви по степен на риска са обектите от 

водопреносната мрежа, участъците от река Джебелска и  р. Жълтунка, които се нуждаят от  

предпазната дига срещу заливане на Помпените станции и земеделските земи..  

              Заплахите от екологични поражения от обекти в рамките на община Джебел са 

незначителни. Не така стои обаче въпросът с външните за общината заплахи, поради което е 

необходимо изготвянето на специализирани планове и за опасностите: Крупни промишлени 

аварии, включително и в обекти, работещи с промишлени отровни вещества (ПОВ), Радиационна 

авария в АЕЦ на и извън територията на страната и Радиационни аварии и инциденти. 

               Възможните последствия за населението при възникване на бедствия налагат 

поддържането в готовност и подготовка, непрекъснато и целенасочено обучение по способите за 

защита и самозащита  и своевременна информация на учащи се, трудово ангажираното и 

неангажирано население. За своевременното провеждане на мероприятия при бедствия за защита 

на населението и осигуряване на условия за живот в бедстващи райони от община Джебел е 

необходимо създаване на запаси от материали, технически и финансови средства и 

регламентиране на реда и начините за използването им. 

1.3.1. Критерии на последствията  

                                                                                     Таблица 20. Критерии на последствията 

Ниво Описание Детайлно описание 

1 Незначителни Няма ранени, малко или никакви щети, малки финансови загуби. 

2 
Малки 

 

Необходимост от оказване на първа помощ, малки щети по 

сградите, средни финансови загуби. 

3 Умерени 

Необходимост от медицинско лечение на пострадалите, умерени 

щети по сгради и по инфраструктурата, високи финансови 

загуби. 

4 
Големи 

 

Значителни наранявания, високо ниво на щети по сгради и 

инфраструктура, големи финансови загуби. 

5 Катастрофални 
Смъртни случаи, повечето сгради и инфраструктура са сериозно 

повредени, огромни финансови загуби. 

 

1.3.2. Критерии за вероятност 

                                                                                  Таблица 21. Критерии за вероятност 

Ниво Описание Детайлно описание 

Индикативен 

среден 

период на 

повторяемост 

Индикативна 

честота 

А 
Много 

вероятно 

Очаква се да възникне в 

повечето случаи. (Много 

документирани събития и 

доказателствени факти) 

≤ 1 година 

Един или 

повече пъти 

в годината 
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В Вероятно 

Вероятно е да възникне в повече-

то случаи. (Много 

документирани събития. 

Случили се в близкото 

минало събития в други 

съпоставими области /общини/ 

територии.Голяма възможност, 

причина или условие за 

възникване.) 

≤ 10 години 

Един или 

повече пъти 

на 10 години 

С 
Възможно 

 

Може да възникне в даден 

момент. (Малък брой 

документирани събития. 

Случили се в близкото минало 

събития в други съпоставими 

области/общини/те-ритории. 

Малка възможност, при-чина 

или условия за възникване.) 

≤ 100 години 

 

Един или 

повече пъти 

на 100 години 

 

D 

Малко 

вероятно 

 

Може би ще възникне в даден 

момент. (Много малко 

документирани събития или 

доказателствени факти; Няколко 

случили се в близкото минало 

събития в други съпоставими 

области/ общини/ 

територии.Много малка 

възможност, причи-на или 

условия за възникване.) 

≤ 1000 години 

 

Един или 

повече пъти 

на 1000 

години 

 

Е 

Много 

рядко 

 

Може да се случи само при 

изключителни обстоятелства. 

(Няма документирани събития 

или други доказателствени 

факти; Няма случвали се събития 

в други съпоставими 

области/общини/те-ритории. 

Изключително малка 

възможност, причина или 

условия за възникване.) 

> 1000 години 

 

По-малко от 

един път 

на 1000 

години 

 

 

1.4. Преценяване и приоритизиране на рисковете.  

Приоритизирането на рисковете за община Джебел е представено в Таблица 28, като е 

използван примерния шаблон за оценка на риска от „Указания за разработването и готовността 

за изпълнението на плановете за защита при бедствия“ на Съвета за намаляване на риска от 

бедствия към Министерския съвет. 

Вследствие на получените числови стойности в процеса на „преценяване на риска“ по 

критериите „Сериозност“, „Управляемост“ и „Нарастване“, опасностите идентифицирани на 

територията на общината са подредени в низходящ ред в Таблица 24. 

                                                                                                                                 Таблица 24. 

№ Опасности Крайна числова 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № 13/ 

1.  Наводнение при скъсване на язовирна стена 15,0 

2.  Епидемия 10,9 

3.  Активизиране на свлачище 10,2 

4.  Речно наводнение 10,1 
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5.  Инцидент или авария с опасни химични вещества 9,8 

6.  Силен вятър, буря, гръмотевици, дъжд и градушка 9,6 

7.  Епизоотия 9,6 

8.  Снегонавяване и поледица 8,8 

9.  Епифитотия и каламитет на слакалци 8,6 

10.  Радиационен инцидент с ИЙЛ 8,5 

11.  Ядрена авария в АЕЦ 8,5 

12.  Тежко транспортно произшествие 8,3 

13.  Силно земетресение 6,5 

14.  Горски пожар 5,8 
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РАЗДЕЛ III 

  

  
 

ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ  
  
 

 
 

           Бедствие е събитие или поредица от събития, предизвикани от природни явления, 

инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота 

или здравето на населението, имуществото или околната среда в размери, които изискват 

предприемането на мерки или участието на специални сили или използването на специални 

ресурси.                         

             През последното десетилетие статистиката показва увеличение на броя на бедствията, 

предизвикани от природни явления, които имат негативни последици за населението, 

инфраструктурата и икономиката на страната.  

 

ПРЕВЕНЦИЯ  

1. Целта на раздел „Превенция“ е да представи рамката, насоките на СНРБ, 

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

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

(рисковете, определени в раздел ПРОФИЛА НА РИСКА, които касаят общността в общината и 

са от значение за СНРБ). 

2. Основни компоненти на раздела 

2.1. Принципи и критерии за намаляване на риска от бедствия чрез превенция: 

1. специфичност – дейностите по изпълнение на мерките, определени в раздела са 

насочени към конкретни области за подобрение; 

2. измеримост – резултатите от изпълнението на дейностите могат да бъдат 

количествено измерени; 

3. отговорност – ясно определени отговорни институции за изпълнението на дейностите; 

4. реалистичност – резултатите от изпълнението на дейностите следва да са постижими с 

наличните ресурси; 

5. времева обвързаност – ясно е посочено кога ще бъдат изпълнени дейностите. 

6. наблюдение и контрол по изпълнението на дейностите за намаляване на риска от 

бедствия. 

2.2. Мерки и дейности за превенция с цел намаляване на рисковете, приоритизирани 

в раздел ПРОФИЛ НА РИСКА (таблица 28). 

2.2.1. Земетресение. 

            При земетресение ще бъдат засегнати всички населени места от община Джебел  и цялото 

население. 

 За предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от сеизмично 

въздействие се предприемат следните превантивни мерки:  

           - спазване на изискванията на Наредба №РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране 

на сгради и съоръжения в земетръсни райони (Обн. ДВ. бр.13 от 14 февруари 2012 г.).  

          - проектирането на сгради, съоръжения, комуникации и други обекти да се осъществява 

със съответния сеизмичен коефициент Кс за населеното място; 

          - предприемане на геозащитни и брегоукрепителни мероприятия; 



         

 

36  

  

            - упражняване на строг контрол за стриктно спазване на съответната действаща 

нормативна уредба при териториално-устройственото планиране, инвестиционното проектиране 

и изпълнението и експлоатацията на строежите; 

             - усилване на амортизираните и на неосигурените на сеизмични въздействия сгради и 

съоръжения; 

             - подготовка на населението за реагиране при земетресение - организира се от кметовете 

на общините чрез предоставяне на информация по подходящ начин и се подпомага от органите 

на изпълнителната власт в рамките на своята компетентност чрез поддържане на информация на 

интернет страниците им за намаляване на риска от бедствия, за начините на поведение и за 

защитните мерки, съгласно изискването на чл. 17 от Закона за защита при бедствия (Обн. ДВ., 

бр.102 от 19 декември 2006 г.) 

             - обучение в системата на предучилищното и училищното образование и в системата на 

висшето образование съгласно изискването на чл. 16 от Закона за защита при бедствия; 

подготовка на съставните части на Единната спасителна система чрез провеждане на тренировки 

и учения. 

2.2.2. Наводнения  

            За намаляване на последиците от наводнения се извършва предварителна оценка на риска 

от наводнения, която има за цел да определи районите с потенциален риск от наводнения или 

вероятност за значителен потенциален риск от наводнения.  

             В Плана за управление на риска от наводнения (2016-2021) на Басейнова дирекция 

„Източно-беломорски район“- Пловдив за районите с риск от наводнения, съгласно извършеното 

картографиране по реда на Глава девета „Защита от вредното въздействие на водите“ от Закона 

на водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.) на територията на община Джебел е определен един 

район   със значителен потенциален риск от наводнения:  

•BG3-APSFR-AR-03 - участък от река Джебелска от с. Тютюнче, през гр. Джебел до с. Чакалци 

засягащ гр. Джебел е определен като участък с ниска степен на риск; 

             В община Джебел под заплаха от наводнение са част от с. Плазище, третокласен път 508 

сп. Джебел – Джебел - с. Фотиново и общински път Джебел – с. Загорско. 

             Мерките за предотвратяване и  намаляване на последиците от наводнения са: 

             1. хидротехническите обекти на територията на общината да бъдат поддържани в 

необходимото техническо и експлоатационно състояние 

             2. привеждане на отводнителните системи в добро експлоатационно състояние 

наблюдение и контрол на потенциално опасните хидротехнически обекти  

 3. постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони; 

           4. премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, складирани 

материали и други намиращи се в границите на речните легла или дерета; 

           5. повишаване на подготвеността на населението за наводнения;  

 6. познаването на опасността, вкл. всичките й важни параметри, като тип на 

наводненията,  

вероятност, интензивност (размери, скорост на вълната) и разпространение на въздействието; 

          7. навременни предупреждения и прогнози; 

             8. изграждането на система за ранно предупреждение. 

             9. прилагането на мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, нанесени от 

природните наводнения се провеждат в съответствие с Плана за управление на риска от 

наводнения (2016-2021) за районите с риск от наводнения, съгласно извършеното 

картографиране по реда на Глава девета „Защита от вредното въздействие на водите“ от Закона 

на водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 юли 1999г.). 

2.2.2.2.Общи мерки за защита територията на общината: 

1. предварително избиране и подготвяне на обходни маршрути на очакваните заливаеми 

зони по поречията на реките и каналите; 

2. изграждане на комплексна система за санитарно-охранителен режим на 

водоснабдителните системи; 
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3. осигуряване на двойно и тройно електрозахранване на помпените станции за питейни 

води и резервиране с помпени агрегати; 

4. своевременно ремонтиране на мостове и пътища - част от общинска пътна 

инфраструктура; 

5. изграждане и планови ремонти на предпазни диги и съоръжения; 

6. извършване на корекции на дерета и речни корита. 

2.2.4. Завишен радиационен фон вследствие на авария в АЕЦ и авария с източници 

на йонизиращи лъчения (ИЙЛ): 

В резултат на изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда при авария в ядрен реактор 

може да се стигне до радиоактивно замърсяване и на територията на общината и до облъчване на 

лица от населението. 

            За да се минимизират последиците от това е необходимо: 

1. познаване на опасността от страна на компетентните органи и населението; 

2. обучение  на населението за действие при повишена радиация; 

3. познаване на външния авариен план на АЕЦ „Козлодуй“, разработен съгласно 

изискването на Глава осма „Аварийно планиране и аварийна готовност“ от Закона за безопасно 

използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ)(Обн. ДВ. бр. 63 от 28 юни 2002 г.); 

4. поддържане на актуализиран авариен план на обекта, работещи с ИЙЛ, разработен 

съгласно изискването на Глава осма „Аварийно планиране и аварийна готовност“ от ЗБИЯЕ; 

5. разработване и поддържане на План за защита при ядрена или радиационна авария 

като приложение към Областния план за защита при бедствия по чл. 9 от ЗЗБ; 

6. провеждане на учения и тренировки на Общинския щаб за изпълнение на плана; 

7. непрекъснат контрол на радиационния гама-фон на територията на общината чрез 

системата за мониторинг на ГДПБЗН – МВР; 

8. контрол при използването на източници на йонизиращите лъчения и радиоактивни 

материали съгласно глава пета от ЗБИЯЕ. 

2.2.5. Епидемия: 

1. упражняване на ефективен контрол по спазване на задължителния имунизационен 

календар от страна на личните лекари и регулярните доставки на средства за имунизация; 

2. провеждане на подходящи периодични информационни кампании и разяснителна 

дейност от страна на РЗИ с конкретни указания за профилактика и защита (примерно за 

ваксинация за грип); 

3. обучение в системата на предучилищното и училищното образование (в часовете по 

биология) и в системата на висшето образование съгласно изискването на чл. 16 от Закона за 

защита при бедствия; 

4. подготовка на населението за реагиране при епидемии - организира се от кметовете на 

общините чрез предоставяне на информация по подходящ начин и се подпомага от органите на 

изпълнителната власт в рамките на своята компетентност чрез поддържане на информация на 

интернет страниците им за намаляване на риска от бедствия, за начините на поведение и за 

защитните мерки, съгласно изискването на чл. 17 от Закона за защита при бедствия (Обн. ДВ., 

бр.102 от 19 декември 2006 г.); 

5. актуализация на плановете за защита при бедствия; 

6. подготовка на съставните части на Единната спасителна система чрез провеждане на 

тренировки и учения; 

7. прилагането на мерки за предотвратяване и ограничаване на епидемии се организира 

от Регионалния пандемичен комитет и от РЗИ; 

2.2.6. Свлачища: 

1. спазване на изискванията за проектиране и строителство в свлачищни райони; 

2. включване на данните от „Геозащита“ ЕООД в подробните устройствени планове на 

застрашените територии; 

3. поддържане в добро състояние на отводнителните съоръжения- канавки, канали, 

водостоци, отводнителни шахти, открити дренажи и др.; 

4. бързо реагиране при аварии във ВиК-мрежата; 

5. залесяване (с бор и др. водопоглъщащи видове) на свлачищни терени; 
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6. забрана за изкопаване на септични ями и за обилно поливане в слачищни райони; 

7. недопускане извършването на изкопни работи, подкопаващи основата на склона в 

активирания свлачищен участък, особено в дъждовните сезони; 

8. недопускане в свлачищни райони на дейности, създаващи вибрации в почвата (от 

тежка механизация и транспорт) и на движение на тежки товарни автомобили; 

9. механично отнемане на почвени слоеве за облекчаване товара върху свличащите се 

земни маси; 

10. недопускане депониране на земни маси, строителни и други отпадъци над главния 

свлачищен откос; 

11. изземване на малки количества от свлечените земни маси, за да се избегне внезапно 

свличане на масива; 

12. изпълнение на най-неотложни укрепителни работи на подпорни стени, заскаляване на 

участъци, подреждане на бетонови блокове и др.; 

13. отвеждане на повърхностни и други скатни води от тялото на свлачищния масив чрез: 

а) изграждане на временни обходно-отводнителни канавки над главния свлачищен откос 

за отвеждане на нерегулирания повърхностен отток и на други скатни води извън района на 

свлачищното тяло; 

б) понижаване нивото на подпочвените води чрез аварийно водочерпене през 

съществуващи или новоизградени сондажни кладенци; 

в) източване при необходимост на съществуващите водоеми в тялото на свлачищния 

масив или в близост чрез изкопаване на отводнителни канали и канавки; 

2.2.7. Горски пожари и пожари в земеделски територии: 

      1.7.2. За горски масиви 

     1. изследване, анализ и оценка на риска за възникване на големи пожари в горския фонд 

на  

територията на общината; 

           2. изработване на карти, класифициращи горския фонд по степен на пожарна опасност; 

           3. създаване на условия и провеждане на успешно пожарогасене на възникнали пожари. 

      1.7.3 За земеделски масиви  

1. провеждане на кампании за пожарна безопасност в горските територии и земеделските 

земи; 

2. информационно–разяснителна дейност чрез използване на подходящи средства; 

3. Ограничаване на самоволното и безразборно палене на стърнища и пасища, налагане на 

изискването да се изорават минерализовани ивици покрай житните блокове в близост до 

горските територии - държавна собственост. За целта е необходимо да се упражнява по 

ефективен контрол от всички субекти имащи задължение по спазването на чл.137, ал. 3 от ЗГ. 

4. Отсечената дървесина в просеките на трудно достъпните терени да не се оставя на 

място. 

5.  Засилване на контрола над ползвателите на земеделски земи сред и покрай горските 

територии, регламентиране със заповед разрешение за извършване дейността и задължителни 

предпазни противопожарни мерки при почистването пасища след обявяване на пожароопасния 

сезон. 

6. Обявяване на време на обществените поръчки за изпълнението на противопожарните 

мероприятия от горските стопанства. 

            7. Изработване на карти, класифициращи земеделските масиви според степента на 

пожарна опасност; 

             8. Създаване на условия за провеждане на успешно пожарогасене на възникнали пожари. 

2.2.8. Инциденти и аварии с опасни химични вещества: 

1. контрол на обектите, работещи и съхраняващи опасни вещества по ЗООС и ЗЗБ; 

2. подмяна или ремонт на остарелите инсталации, съоръжения и цистерни; 

3. обучение на служителите, провеждане на тренировки и учения.  
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2.2.9. Високи температури, силни бури, продължителни суши, поледици и 

снегонавявания са природни явления, за които текущото ниво на превенция на риска е 

високо, поради точните метеорологични прогнози.   

           1.инфраструктурата на общината да е в състояние за  работа при тежки зимни условия; 

създаване на необходимата организация на движението по републиканската пътна мрежа  и 

общинската пътна мрежа, с цел осигуряване на ефективното снегопочистване 

    2.ограничаване на движението при необходимост за привеждане на пътните участъци в  

проходимо състояние; 

           3.поддържане на запаси от материали, необходими за поддържане на пътната 

инфраструктура при тежки зимни условия; 

           4.непрекъснато следене на метеорологичните условия за своевременно реагиране при 

очаквани обилни снеговалежи. 

            5.осигуряване на населените места от общината с продукти от първа необходимост 

поддържане на денонощно дежурство 

6.разработване на актуални оперативни планове за действие при снегонавявания и  

обледявания. 

2.3. Източници на финансиране за изпълнение на мерките. 

2.3.1. Държавен бюджет.  

2.3.2. Общински бюджет.  

2.3.3. Бюджет на собственик на съоръженията. 

2.3.4. Финансиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от 

областната програма за намаляване на риска от бедствия по чл. 6а, ал. 2, т. 4  от Закона за защита 

при бедствия като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен 

орган и/или към осигурените средства от други източници по реда на Правилника за 

организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане 

към Министерски съвет. 

2.3.5. Използване на възможностите на застраховането. 

2.3.6. Използване на европейски структурни и инвестиционни фондове. 

2.4. Връзка с Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ) 

и планиращите документи. 

Изпълнението на определените мерки в раздела „Превенция“ са насочени към  

реализиране на стратегически цели на НСНРБ: 

1. постигане на устойчивост на обществото при бедствия; 

2. изграждане на капацитет за управление на риска от бедствия на всички 

административни нива на управление; 

3. постигане на съгласуваност при провеждане на политиките за устойчиво развитие, 

адаптиране към промените в климата и намаляване на риска от бедствия; 

4. постигане на устойчивост на финансирането на защитата при бедствия. 

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

на национално, областно и общинско ниво се разработват Национална програма, областни и 

общински програми за 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 с областния план за защита при бедствия, се 

разработват областни програми за намаляване на риска от бедствия.  

Годишните планове за изпълнение на Областната програма за намаляване на риска от 

бедствия ще включват дейности за изпълнение на мерките, определени в раздела, бюджет, срок 

за реализация, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорни институции. 
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Раздел ІV.  

 

 

ГОТОВНОСТ ЗА БОРБА  С БЕДСТВИЯТА 

 

 

 

 

 

 

 
1. Цел и основни компоненти на раздел „Готовност“. 

1.1. Цел на раздела: Да се извърши преглед на текущите нива на организационна 

готовност на съставните части на ЕСС и готовността на населението. 

Съгласно ЗЗБ, „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. 

В раздела е описана готовността за справяне с бедствия, включваща планиране, обучение, 

тренировки на съставните части на ЕСС и населението. 

1.2. Основни компоненти: 

1.2.1. Текущи нива на готовност на съставните части на ЕСС и готовността на 

населението въз основа на получените резултати за „Готовност“ в раздел II „Профил на 

риска“. 

Основните съставни части на Единната спасителна система (РДПБЗН, ОДМВР, ЦСМП и 

БЧК) осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на бедствия, 

тяхната оценка и незабавни действия. 

Таблица 25. Текущи нива на готовност на съставните части на ЕСС и готовността на 

населението за отделните видове опасности 

Опасности Текущо ниво на готовност 

на съставните части на 

ЕСС 

Текущо ниво на 

готовност на 

населението 

Речни наводнения високо средно 

Наводнения от скъсване на язовирна стена; 

средно 

 

средно 

Земетресения средно средно 

Свлачища средно средно 

Горски пожари високо средно 

Епидемия средно високо 

Епизоотия средно високо 

Епифитотия средно високо 

Радиационна авария и инцидент с ИЙЛ средно високо 

Ядрена авария в АЕЦ ниско средно 
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Инцидент или авария с ОХВ високо високо 

Тежки авто- и авиотранспортни 

произшествия; средно 

високо 

Снегонавявания и поледици средно високо 

Силни ветрове, бури, гръмотевици, дъжд и 

градушки; средно 

 

високо 

1.2.2. Проблемите, които възникват от текущите нива на готовност, свързани със 

спецификата на района на действие на ОСНРБ. 

1.2.2.1. Готовност на съставните части на ЕСС – проблеми: 

1.2.2.1.1. Липса на информация за достъпни ресурси и начина на привличането им; 

1.2.2.1.2. Не са включени в ПЗБ доставчиците на основни стоки/услуги, които са от 

значение за реагирането и възстановяването при бедствия. 

1.2.2.2. Готовност на населението – проблеми: 

1.2.2.2.1. Недостатъчно ниво на обществена информираност за опасностите, възможните 

последствия и необходимите действия на населението, което не може да осигури ефективна 

готовност; 

1.2.2.2.2. Нужда от повишаване на осведомеността на населението с цел адекватно 

реагиране при ранно предупреждение и оповестяване при бедствия; 

1.2.2.2.3. Липса на ключови показатели за готовността на населението (като 

съотношението на хората, запасили се с достатъчно вода, храна, приспособления за готвене и 

подслон при бедствия). 

1.2.3. Мерки за готовност, свързани с поддържането и подобряването на готовността, 

включващи планиране, обучение и тренировки: 

1.2.3.1. Осигуряване на достатъчно сили и средства за справяне с възникналото бедствие; 

1.2.3.2. Постигане на изискващото се ниво на взаимодействие и координация между 

участниците в реагирането и възстановяването при бедствия; 

1.2.3.3. Осигуряване посрещането на първоначалните нужди на населението и 

участниците; 

1.2.3.4. Повишаване информираността на населението. 

1.2.4. Описание на методите и средствата, необходими за изпълнение на мерките: 

1.2.4.1. Разработване на максимално вероятни и тежки сценарии за бедствия в зависимост 

от определените рискове и преценка на необходимите сили и средства за справяне с тях; 

1.2.4.2. Провеждане на обучения, тренировки и учения за подобряване на готовността за 

реагиране при бедствия, взаимодействието и координацията на органите на изпълнителната 

власт и съставните части на ЕСС; 

1.2.4.3. Включване в ОПЗБ на доставчиците на основни стоки/услуги на областно ниво; 

1.2.4.4. Провеждане на обучение на населението за рисковете от бедствия, начините на 

поведение и действие и за изпълнението на необходимите защитни мерки; 

1.2.4.5. Подобряване информираността на населението и действията, които следва да 

предприемат според съответната опасност. 

1.2.5. Задължения подпомагащи планирането на готовността. 

При възникване на бедствия съставните части на единната спасителна система 

организират и изпълняват дейностите съгласно плановете за защита при бедствия.  

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

ниво.  

Планират се и провеждат учения за подобряване на взаимодействието и координацията на 

съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за 

реагиране при бедствия. Тренировките и ученията се провеждат по заповед на министъра на 

вътрешните работи, областния управител или на кмета на общината. 

Органите на централната изпълнителна власт и съставните части на единната спасителна 

система разработват планове за защита при бедствия за изпълнение на задачите, произтичащи от 

Националния план за защита при бедствия и плановете на областно и общинско ниво. Плановете 
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се утвърждават със заповед на съответния ръководител след съгласуване съответно с 

председателя на СНРБ към МС, ОСНРБ или Общ.СНРБ.  

  Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, 

осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи по чл. 137 от Закона за 

устройство на територията (ПРИЛОЖЕНИЯ № 16 и № 17), която представлява опасност за 

възникване на бедствие: 

            1.разработват авариен план на обекта, в който е описано времето за готовност за 

реагиране на структурите и лицата от обекта за изпълнение на предвидените мерки;  

  2.организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план най-малко  

веднъж годишно; 

  3.изграждат и поддържат локални системи за оповестяване за осигуряване на ранно  

предупреждение на персонала, компетентните органи и населението; 

  4.създават, подготвят и поддържат в готовност силите и средствата от обекта и средства 

за  

защита на работещите на територията на обекта; 

 5. провеждат обучение на работещите за защита при бедствия.  

 Юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в сгради за 

обществено обслужване, както и в лечебни заведения за болнична помощ, училища и 

детски градини, независимо от тяхната категория по чл. 137 от Закона за устройство на 

територията (ПРИЛОЖЕНИЕ № 15): 

1. изготвят план за защита при бедствия на пребиваващите, който съдържа времето за 

готовност за реагиране на лицата от обекта за изпълнение на предвидените мерки; 

2. организират провеждането на тренировки за изпълнение на плана най-малко веднъж  

годишно; 

3. провеждат обучение на персонала за защита при бедствия.  

1.2.6. Дейности свързани с готовността. 

Дейностите свързани с готовността за справяне с бедствия, включват планиране, 

обучение, тренировки на съставните части на ЕСС и населението (Таблица 26).. 

Дейности, които са 

предвидени за изпълнение 

 

Отговорни структури за 

изпълнението на всяка от 

дейностите  

(водещи и подпомагащи) 

Времевата рамка 

за изпълнение на 

всяка от 

дейностите 

1. Планиране:    

Общински ПЗБ Общински СНРБ 3 години от влизане 

в сила на ЗИДЗЗБ 

ПЗБ за изпълнение на задачите, 

произтичащи от НПЗБ и 

плановете на областно и 

общинско ниво. 

Териториалните звена на централната 

администрация на изпълнителната 

власт  и съставните части на ЕСС  

След разработване 

на плановете на 

областно и 

общинско ниво. 

Планове за защита при бедствия 

на пребиваващи в обекти 

ЮЛ и ЕТ, осъществяващи дейност в 

сгради и съоръжения за обществено 

обслужване с капацитет над 1000 

места за посетители, както и в лечебни 

заведения за болнична помощ, 

училища и детски градини.  

Постоянна 

Аварийни планове на обекти  ЮЛ и ЕТ, собственици и ползватели, 

осъществяващи дейност в обекти, 

която представлява опасност за 

възникване на бедствие. 

Постоянна 

1. Обучение   

Обучение на органите на 

изпълнителната власт и другите 

държавни органи 

Ръководителите организират обучение 

на служителите от подчинените им 

звена, служби и други оперативни 

Съгласно планове и 

програми 
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структури за изпълнение на дейности 

по защитата. 

Обучение на населението за 

защита при бедствия 

Организира се от кметовете на 

общините чрез предоставяне на 

информация по подходящ начин. 

Органите на изпълнителната власт в 

рамките на своята компетентност 

подпомагат обучението чрез 

поддържане на информация на 

интернет страницата си за намаляване 

на риска от бедствия и за начините на 

поведение и за защитните мерки. 

Ежегодно 

1.1.1. Обучение в системата на 

предучилищното, училищното и 

висшето образование за защита 

при бедствия  

Водеща - РУО 

Подпомагащи – РДПБЗН, БЧК. 

(Органите на изпълнителната власт в 

рамките на своята компетентност 

подпомагат обучението чрез 

поддържане на информация на 

интернет страницата си за намаляване 

на риска от бедствия и за начините на 

поведение и за защитните мерки). 

Съгласно учебните 

програми 

2. Тренировки   

Тренировки и учения на щаба за 

изпълнение на задачите на Общ. 

ПЗБ 

Провеждат по заповед на кмета на 

общината. 

 

Най-малко веднъж 

годишно 

Тренировки и учения за 

изпълнение на задачите от 

плановете на териториалните 

звена на централната 

администрация на 

изпълнителната власт  и 

съставните части на ЕСС  

Териториалните звена на централната 

администрация на изпълнителната 

власт  и съставните части на ЕСС 

 

 

Съгласно плановете 

на съответните 

структури 

Тренировки по изпълнение на 

аварийни планове на обекти 

ЮЛ и ЕТ, собственици и ползватели, 

осъществяващи дейност в обекти, 

която представлява опасност за 

възникване на бедствие. 

Най-малко веднъж 

годишно 

Тренировки по изпълнение на 

планове за защита при бедствия 

на пребиваващи в обекти 

ЮЛ и ЕТ, осъществяващи дейност в 

сгради и съоръжения за обществено 

обслужване с капацитет над 1000 

места за посетители, както и в лечебни 

заведения за болнична помощ, 

училища и детски градини. 

Най-малко веднъж 

годишно 
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Раздел V. 

 

 

РЕАГИРАНЕ  ПРИ БЕДСТВИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Цел на раздел „Реагиране“ - да регламентира принципите за реагиране, приоритетите, 

системите, организационната рамка, функциите и задачите на съставните части на ЕСС 

(структурите и организациите на съответното областно/общинско ниво, партньорски 

организации), които ще бъдат задействани, развърнати и координирани по време на бедствие. 

Съгласно §1, т. 24 от Допълнителните разпоредби към ЗЗБ, "Реагиране" са действията, 

които са предприети по време на или непосредствено след бедствието с цел спасяване на 

човешки живот, намаляване на въздействията върху здравето, осигуряване на обществената 

безопасност и на основните потребности на засегнатите хора. 

В раздел „Реагиране“ се определят оперативните мерки, структурите на ЕСС, процесите и 

отговорностите при възникване на бедствие. 

2. Основни компоненти на раздела 

2.1. Управление при бедствия. Обявяване на бедствено положение. 

2. Кмета на общината организира и ръководи защитата при бедствия в общината. Създава 

със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с 

облостния и националния щаб (ПРИЛОЖЕНИЕ № 8). 

3. Телефоните за контакт с членовете на щаба за изпълнение на Общ.ПЗБ са посочени в 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15. 

4.  Общинския щаб извършва следните основни дейности:  

 анализ и оценка на обстановката при бедствие;  

 предлага 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 за хода на провежданите защитни мероприятия.  

Кмета на общината със заповед определя ръководител на операциите, който притежава 

необходимата експертиза и опит в зависимост от характера на бедствието (чл.31, ал.2 ЗЗБ).  

Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените 

решения на общинския щаб за защита при бедствия, осъществява взаимодействието и 

координацията между частите на ЕСС, участващи в изпълнението на дейностите по чл. 19, ал. 1 

ЗЗБ в района на бедствието (чл.31, ал.1 ЗЗБ).  
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При обявяване на „бедствено положение“ от кмета на общината за цялата или за част от 

територията на общината се въвежда общинския план за защита 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, кмета на  общината 

може да поиска от Областния управител помощ и обявяване на „бедствено положение“ чрез 

Оперативния център на РДПБЗН-Кърджали. При въвеждане на  областния план за защита при 

бедствия, управлението преминава на областно ниво.  

При обявяване на „бедствено положение“, кмета на общината възлага на членове на щаба 

изпълнението на определени функции (планиране, операции, логистика), като сформира 

съответни секции и техни ръководители. 

 

Той определя и следните подпомагащи го позиции: 

- отговорник за публичната информация – разглежда всички въпроси, свързани с медиите 

и координира разпространяването на информация до тях; 

- отговорник за взаимодействието (лице/а за връзка с органи и организации) – поддържа 

контакт със структурите, участващи в реагирането при бедствие; 

- отговорник за безопасността – следи за безопасните условия и предлага мерки за 

осигуряване на безопасност на персонала, включен в операциите. 

2.2. Принципи за реагиране в района на действие на ОСНРБ: 

 1.отговорност – ясно определени отговорни институции за изпълнението на дейностите; 

 2.ангажираност от всички институции за изпълнението на дейностите; 

 3.реалистичност – резултатите от изпълнението на дейностите следва да са постижими с  

наличните ресурси; 

 4.адекватност. 

2.3. Идентифицирани в практиката проблеми при реагиране, целящи подобряване 

на организацията. 

2.3.1. Подобряване на взаимодействието между съставните части на ЕСС: 

1. Повишаването на готовността, оперативната координация и капацитета за реагиране 

на основните съставни части на ЕСС, чрез участия в провеждането на учения, тренировки и 

други обучения на съставните й части и усъвършенстване на нормативната уредба; 

2. поддържане в готовност на Националната система за ранно предупреждение и 

оповестяване при бедствия (НСРПО);  

3. Провеждане на тренировки за проверка готовността на системите за ранно 

предупреждение, оповестяване и информиране;  

4. Поддържане на актуална база данни за длъжностните лица в различните нива за 

управление на Единната спасителна система; 

5. Познаване на ПЗБ от всички участници на СНРБ и  ЕСС с цел подобряване на 

координацията при реагиране при бедствие. 

2.3.2. Подобряване на организацията за оповестяване на населението: 

-.доизграждане на НСРПО на населението за територията на област Кърджали; 

2.3.3. Повишаване на административния капацитет на съставните части на ЕСС за 

реагиране при бедствия. 

2.3.4. Осигуряване на ключови ресурси в помощ на усилията при реагиране, като  

специализирана техника, специализирано оборудване, средства за комуникации. 

2.3.5. Засилване на мотивацията за включване и участие в доброволното движение. 

 

 

 

 

 

2.4. Описание на ролите, функциите и отговорностите при реагиране (Таблица 27): 

                                                                                                                                Таблица 27  
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Рискове, съгласно 

таблица 20 

Функции/задачи Отговорни структури 

Земетресения Oповестяване на щаба за изпълнение на 

областния план за защита при бедствия 

РДПБЗН- Кърджали 

 

 Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието: 

-спиране на електроподаването, 

водоснабдяването и газоподаването 

-спиране на движението по застрашени 

пътни участъци 

 

 

ЕВН, В и К - ООД,   

 

ОПУ, ОА Джебел   

 Спасителни операции:  

-издирване и изваждане на пострадали под 

развалини (извеждане на пострадали от 

трудно проходими, опасни и недостъпни 

места, осигуряване на въздух на затрупани 

хора, осветяване зоната за извършване на 

спасителни дейности) 

 

 

РДПБЗН, ОДМВР, БЧК,  ДФ 

 

 -гасене на пожари РДПБЗН, ДФ 

 -устройване на проходи 

 

РДПБЗН, ЮЛ и ЕТ, съгласно 

сключените споразумения  

 -оказване на първа помощ на място на 

пострадали и транспортирането им до 

лечебни заведения 

ЦСМП, РДПБЗН, БЧК 

 -осигуряване на обществения ред, 

регулиране на движението, отцепване на 

мястото за намеса 

 

ОДМВР 

 

 Евакуация на населението останало без 

подслон  

БЧК, ОА, кметове на 

населени места, ЮЛ и ЕТ, 

съгласно сключените 

споразумения  

 Разсредоточаване на културни и материални 

ценности 

Ръководители на институции 

 

 

РХБЗ при инциденти и аварии с опасни 

вещества и материали вследствие на 

земетресение: 

 

-разузнаване, спасяване на пострадали, 

локализиране на разливи, вземане на проби, 

извършване на анализи и ликвидиране на 

аварии 

РДПБЗН, РЗИ, РИОСВ, 

ЦСМП 

-извършване деконтаминация на хора, 

техника и оборудване  

РДПБЗН, РЗИ 

 

Ограничаване на разпространението и  

ликвидиране на възникнали епидемични 

взривове, епидемии и епизоотии от заразни 

и паразитни болести: 

  - изолиране на района на епидемията 

/пандемията;  

- вземане и анализ на проби; 

- локализиране и ликвидиране на заразите.  

 

 

ОДМВР 

 

 

 

РЗИ, ОДБХ 

 

РЗИ, ОДБХ, РДПБЗН 

Речни наводнения 

и скъсване на 

язовирна стена 

Предупреждение НИМХ, МОСВ, БДИБР, 

РДПБЗН 

Получаване на информация за мястото на РДПБЗН, ОА, ЦСМП, 
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наводнението и има ли пострадали. ОДМВР 

Оповестяване    РДПБЗН 

Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието: 

 

-наблюдение в районите на заливните зони ОА , РДПБЗН, ДФ 

-предприемане на мерки за намаляване на 

вредното въздействие на водите 

(възстановяване и надграждане на диги, 

ограничаване притока на вода, аварийно 

изпускане на водохранилища и отклоняване 

на водни потоци). 

РДПБЗН, ОА, ДФ, ЮЛ и ЕТ, 

съгласно сключените 

споразумения 

-спиране на движението 

по застрашени пътища и ж.п. участъци 

ОДМВР, ОПУ, НКЖИ 

-осигуряване на обществения ред, 

регулиране на движението, ограничаване  

достъпа до залетите места. 

ОДМВР 

 

Спасителни операции:  

-извеждане на застрашеното население на 

безопасно място 

РДПБЗН, ОА, ОДМВР, 

кметове на населени места, 

-извършване на разсредоточаване на 

културни и материални ценности 

Ръководители на 

институциите 

  

-провеждане на операции по издирване и 

спасяване 

РДПБЗН, ОДМВР, БЧК, ДФ  

-оказване на първа помощ на място на 

пострадали и транспортирането им до 

лечебни заведения.  

ЦСМП, БЧК 

 Ограничаване на разпространението и 

ликвидиране на възникнали епидемични 

взривове, епидемии и епизоотии от заразни 

и паразитни болести: 

  - изолиране на района на 

епидемията/пандемията;  

- вземане и анализ на проби; 

- локализиране и ликвидиране на заразите. 

 

 

 

 

ОДМВР 

 

РЗИ, ОДБХ 

РЗИ, ОДБХ, РДПБЗН 

Авария с източник 

на ЙЛ и/или 

авария в АЕЦ 

Получаване на информация за мястото за 

инцидента или аварията  

РДПБЗН, ЦСМП, 

 ОДМВР 

Привеждане в готовност на силите и 

средствата на ЕСС. 

РДПБЗН, ОДМВР,РЗИ, 

РИОСВ, ОДБХ, ВиК-ООД 

Оповестяване  РДПБЗН 

Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието: 

 

 

-първоначална оценка на радиационната 

обстановка; 

РДПБЗН, ОДМВР 

 

-определяне на зоните за сигурност и 

контролиран достъп на основа на 

резултатите от радиационния мониторинг; 

РДПБЗН,ОДМВР 

 

отцепване на мястото на инцидента и 

обозначаване със знаци за радиоактивно 

замърсяване;  

РДПБЗН, ОДМВР  

 

-дозиметричен контрол на мястото на 

инцидента; използване на ИСЗ; 

РДПБЗН, РЗИ 

-временно извеждане или евакуация на ОА, кметове на населени 
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населението при необходимост места  

-осигуряване на подходящи места за  

безопасно временно съхранение на 

радиоактивните източници и материали до 

предаването им на ДП РАО 

РДПБЗН, ОДМВР, ОА, 

съгласувано с АЯР 

 

-радиационен мониторинг и вземане на 

проби за анализ (почва, вода, храна и др.). 

РЗИ, РИОСВ, ОДБХ, 

РДПБЗН 

-организиране на контролни пунктове за 

дозиметричен контрол и деконтаминация 

РДПБЗН, ОДМВР, ОА, 

Спасителни операции  при авария с ИЙЛ 

съгласно сценария по точка 1.2.2.11.2 от 

раздел II ,,Профил на риска‘‘ 

 

 
-извеждане на пострадали и оказване на 

първа помощ от зоната на замърсяване 

РДПБЗН, ЦСМП 

 
-осигуряване на обществения ред и 

регулиране на движението   

ОДМВР 

 

 
-извършване деконтаминация на хора, 

техника и оборудване 

РДПБЗН 

 
-временно извеждане или евакуация на 

население 

РДПБЗН, ОДМВР, ОА, 

кметове на населени места, 

   

Автотранспортни 

и железопътни   

катастрофи 

Получаване на информация за мястото и 

вида на катастрофата, и за състоянието на 

пострадалите.  

РДПБЗН, ОДМВР 

 

 Оповестяване   РДПБЗН, ОДМВР 

 Привеждане в готовност на силите и 

средствата на ЕСС. 

РДПБЗН, ОДМВР 

 

 Оповестяване на областните управители и 

на щабовете за координиране на 

спасителните и неотложните аварийно-

възстановителни работи (НАВР).  

РДПБЗН 

 

 Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието; 

 

 

 - спиране на трафика по прилежащият пътен 

и/или ж.п. участък. 

ОДМВР, НКЖИ 

 

 -пренасочване на движението по 

алтернативни маршрути. 

ОДМВР 

 

 Спасителни операции :  

 - изваждане на пострадали, осветяване 

зоната за извършване на спасителни 

дейности. 

РДПБЗН 

 

 - гасене на пожари. РДПБЗН, ДФ 

-оказване на първа помощ на място на 

пострадали и транспортирането им в 

лечебни заведения 

РДПБЗН, ЦСМП, БЧК 

 

-регулиране на движението, отцепване на 

мястото за намеса 

ОДМВР 

Обилни 

снеговалежи, 

снежни бури и 

заледяване 

 

 

Информация за обстановката на място 

 

РДПБЗН,  ОДМВР, кметове 

на населени места, 

Оповестяване РДПБЗН 

Привеждане в готовност на силите и 

средствата на ЕСС. 

РДПБЗН,ОДМВР,ЦСМП 

кмет на община 

Оповестяване на областните управители и РДПБЗН 
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Горски пожари 

на щабовете за изпълнение на плановете за 

защита при бедствия  

 

Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието: 

 

-спиране на движението по затрупани пътни 

и ж.п. участъци; 

ОДМВР, НКЖИ 

 

-организиране почистването на 

републиканската пътна мрежа; 

ОПУ 

-организиране почистването на общинската 

пътна мрежа 

ОА, 

Издирване и извличане на пострадали 

(извеждане на пострадали от трудно 

проходими, опасни и недостъпни места, 

осигуряване на въздух на затрупани хора 

РДПБЗН, ОДМВР, ЦСМП, 

ДФ 

Получаване на информация за мястото и 

развитието на пожара 

 

 

РДПБЗН, РДГ 

Привеждане в готовност на силите и 

средствата на ЕСС. 

РДПБЗН, ОДМВР, РДГ 

Оповестяване  РДПБЗН, ОА 

Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието: 

 

 -ограничаване на електроподаването  в 

района на пожара. 

ЕВН 

 Пожарогасителни и спасителни операции:  

 -издирване и извеждане на пострадали или 

на застрашени хора 

РДПБЗН, РДГ, ДФ 

 

 -оказване на първа помощ на място на 

пострадали и транспортирането им до 

лечебни заведения; 

РДПБЗН, ЦСМП, БЧК, ДФ 

 

 - осигуряване на обществения ред, 

регулиране на движението, отцепване на 

мястото за намеса; 

ОДМВР 

 

 -пожарогасене РДПБЗН, РДГ, ДФ, ЮЛ и 

ЕТ,  

 Извършване на въздушно наблюдение и 

координация. 

РДПБЗН 

 

Извършване на пожарогасене от въздуха и 

медицинска евакуация. 

Външна помощ 

 

Евакуация на населението РДПБЗН,ОА, кметове на 

населени места 

Разсредоточаване на културни и материални 

ценности 

Ръководите на институции 

 

Инциденти и 

аварии с опасни 

вещества 

Получаване на информация за мястото, 

мащаба на инцидента, вида замърсяване, 

жертви и застрашено население 

РДПБЗН, ОДМВР 

 

Оповестяване РДПБЗН 

Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието: 

 

-отцепване на мястото на инцидента, 

определяне на зоните на безопасност и 

евакуация или временно извеждане на 

РДПБЗН, ОДМВР 
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    Описанието на ролите, функциите и отговорностите при реагиране е направено въз 

основа на СОП по чл.29, ал. 2, т. 2 от ЗЗБ. 

   Рисковете свлачища, високи температури, продължителни суши, градушки и пожари в 

земеделски земи по Таблица 19 се случват като отделни инциденти   и се реагира в съответствие 

с процедурите/правилата за действие на съответната институция. 

   Ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемии и 

епизоотии се извършва съгласно плановете на РЗИ-Кърджали и ОДБХ-Кърджали. 

   2.5. Средства и ресурси, необходими за изпълнение на дейностите 

   За изпълнение на задачите за ликвидиране на последствията от бедствия се използват 

ресурсите, посочени в  плана. 

  2.6. Ред за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване.  

  2.6.1. Наблюдението се основава на: 

- информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции; 

- информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични,  

сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и 

явления; 

- информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни  

повиквания с единен европейски номер 112; 

- хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от Националния  

институт по метеорология и хидрология. 

 2.6.2. Ранното предупреждение изисква: 

     - осъществяване на наблюдение за наличието на признаци за предстоящо бедствие; 

 - анализ на данните от наблюдението; 

 - вземане на решение от страна на компетентните органи; 

 - разпространение на предупредителна информация за предстоящо бедствие; 

 - предприемане на подходящи действия. 

застрашено население при необходимост; 

 -мониторинг на концентрацията на опасни 

вещества в атмосферния въздух и вземане 

на проби за анализ (почва, вода) опасните 

вещества 

РЗИ, РИОСВ 

 

 -спиране на движението по застрашени 

пътища . Установяване на пътищата за 

обхождане и/или евакуация 

ОДМВР, ОПУ, НКЖИ 

 

 -ограничаване на въздействието чрез 

засипване на разлива с инертни материали 

на границата на зоните и ограничаване 

попадането на опасни вещества във 

водоизточници 

РДПБЗН, РЗИ, РИОСВ 

 

 -обезопасяване чрез събиране, преливане в 

подходящи съдове на съответните опасни 

материали. 

РДПБЗН, РЗИ, РИОСВ 

 Спасителни операции:    

-извеждане на пострадали от зоната на 

замърсяване 

 

РДПБЗН 

 

 -гасене на пожари РДПБЗН 

 -осигуряване на обществения ред и 

регулиране на движението 

ОДМВР 

 

 -извършване деконтаминация на хора, 

техника и оборудване 

РДПБЗН, РЗИ 

 -евакуация на засегнатото население  РДПБЗН, ДФ, ОА, кметове 

на населени места 
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Ранното предупреждение се извършва по разпореждане кмета на общината, на кметовете 

на населени места, на кметските наместници или на упълномощени от тях служители.  
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Раздел VI. 

 

 

 

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ СЛЕД 

БЕДСТВИЕ 

 

 

 

 

 

 
1. Цел на раздела – да се определят мерките, включително ролите, отговорностите, 

структурите и дейностите, които могат да бъдат изпълнени в помощ на общността за 

възстановяване от бедствия. 

2. Основни компоненти. 

2.1. Оценки на първоначалните нужди и щетите: 

-  подслоняване/ настаняване; 

- състояние на общността – включващо както степента на персоналните загуби на  

собственост, така и нивото на прекъсване на социалните функции; 

          - инфраструктура – услуги като електричество, вода, транспорт и др. 

 - здравеопазване; 

 - поражения за икономиката – прекъсване на нормалната стопанска дейност; 

 - околна среда – оценка на безопасността и статуса. 

 Оценката се извършва на база събраната информация от ръководителя на операциите в 

процеса на реагирането, ОЦ на РДПБЗН, членовете на щаба за изпълнение на общинския план за 

защита при бедствия, проверени сигнали от населението на ЕЕНСП 112, комисии за оценка на 

щетите и др 

2.2. Организация на дейностите по възстановяване и подпомагане. 

 Съгласно чл. 55 от ЗЗБ подпомагането и възстановяването при бедствие включва 

предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите (засегнатите) лица и 

извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие. 

Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кмета на общината и 

включва: изхранване и временно настаняване на пострадалите (засегнатите) лица и животни; 

раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите (засегнатите) лица. 

Определянето на места за настаняване на пострадалите (засегнатите) лица и неотложната 

помощ се извършва съгласно общинските планове за защита при бедствия. 

При необходимост и по заявките/искания на кмета на общината чрез областния управител 

се предоставят фургони за живеене, сглобяеми къщи или палатки от централните и 

териториалните органи на изпълнителната власт, юридически и физически лица. 

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 от ЗЗБ, наличието на които се установява въз основа на анкета, 

извършена от органите на Агенцията за социално подпомагане. Възстановителната помощ се 
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предоставя при условия и по ред, определени с правилника по чл. 54, ал. 6 от ЗЗБ, и не може да 

превишава стойността на данъчната оценка на жилището. 

Възстановителната помощ се предоставя за: 

 - 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; 

          - 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. 

Предоставянето на възстановителна помощ на пострадали (засегнати) от бедствието лица 

се организира от кмета на общината в съответствие с изискването на  ЗЗБ и общинския план за 

защита при бедствия. 

Неотложните възстановителни работи след бедствие за обектите, общинска собственост, 

се организират от кмета на общината, съгласно общинския план за защита при бедствия, а за 

обектите, държавна собственост – от областния управител и териториалните структури на 

министерства и ведомства. 

Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на база направената 

оценка на щетите от групата по т. 2.1 от раздела предлага решения за възстановяване на жизнено 

важни услуги за населението.    

Приемането и обобщаването на заявките/исканията от кмета на общината за външно 

подпомагане по реагирането и възстановяването се координират от директора на дирекция 

„АКРРДС” в областна администрация, подпомаган при необходимост, от представители на БЧК, 

РДСП и др.   

Заявките се приемат чрез деловодството на общинска администрация; по факс на 

общинска администрация или дежурен по ОСС; по електронната поща. 

Заявките/исканията за външно подпомагане на общината по реагирането и 

възстановяването се изготвят от общинска администрация и се изпращат до Междуведомствена 

комисия за възстановяване и подпомагане  

Организирането и съхранението на дарения и помощи се извършва от областната 

структура на БЧК. Разпределението, раздаването и отчитане на дарения и помощи се  организира 

и ръководи  от работна група в общинска администрация, подпомаган от представители на БЧК и 

РДСП.  

2.3. Функции и отговорности при възстановяване и подпомагане  

                                                                                                                                        Таблица 28. 

Функции/задачи Отговорни структури 

Настаняване на население, останало без подслон в резервен сграден 

фонд 

Кмет на община 

 

Осигуряване на палатки, фургони и сглобяеми къщи за останалите без 

подслон. 

ОА, БЧК, кмет на община 

 

Осигуряване на сграден фонд за държавни структури, включително за 

щабове за изпълнение на съответния план за защита при бедствия.  

ОА, кмет на община 

 

Осигуряване на продукти от първа необходимост, лекарства и 

осигуряване на питейна вода 

ОА, кмет на община, 

РЗИ, БЧК, РДСП 

Осигуряване на резервно водоснабдяване. ОА, ВиК, кмет на община 

Отстраняване на аварии по преноса и снабдяването  с ел. енергия, 

природен газ и горива. 

ЕВН, ВиК, кмет на 

община 

Отстраняване на аварии по комунално-битовите мрежи. ОА, кмет на община 

Определяне степента на разрушения на сградите и съоръженията и 

укрепване или разрушаване на повредени сгради    

ОА, кмет на община, 

ръководители на 

институции и ЮЛ, ЕТ 
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Възстановяване на пътна инфраструктура  ОПУ, кмет на община 

Разчистване на пътища и извличане на аварирала техника.  ОПУ, РДПБЗН, кмет на 

община, ЮЛ и ЕТ, 

съгласно сключените 

споразумения 

Временно възстановяване на повредени мостове.  

 

ОПУ, кмет на община, 

ЮЛ и ЕТ, съгласно 

сключените 

споразумения 

Раздаване на помощи на пострадалото население.  

БЧК, кмет на община, 

РДСП 

Оказване на психологична помощ и психосоциална подкрепа на 

пострадалите и на спасителните екипи. 

БЧК, ОДМВР 

Описанието на ролите, функциите и отговорностите при възстановяване и подпомагане е 

направено въз основа на СОП по чл. 29, ал. 2, т.2 от ЗЗБ. 

2.4. Финансово осигуряване. 

1. бюджетите на министерствата и ведомствата; 

2. общинските бюджети; 

3. търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им; 

4. структурните фондове на Европейския съюз. 
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РАЗДЕЛ VII  
  
  

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА  
  
  
  

 

 
              Мониторинг  

Своевременното осъзнаване на опасността като уязвимост, заплаха или риск изпълнява 

ролята на причина за преминаване на защитните органи в режим на повишена готовност за 

запазване на стабилността и сигурността на гражданите. Своевременно правилно разбраната и 

точно преценената опасност е импулс за задействане на част или на цялата система от мерки, 

сили и средства за овладяване на кризисни ситуации. Това поставя редица изисквания за 

своевременност, бързина,  точност и качество на вземаните решения и предприеманите 

действия.  

Изгражда се СМ/система за мониторинг/, която включва Щаба за изпълнение на 

общинския план при бедствия, за ефективно функциониране при всякакви  условия, а именно:  

            - системата се изгражда и функционира от пред кризисния период;  

            - централизирано управление;  

            - предварително и своевременно предоставяне на информацията;  

            - обективност и устойчивост;  

            - целенасоченост;  

            - функционалност и оперативност;  

            - надеждност;   

            - многовариантност;    

            - скритост и защитеност.  
Предварителното и своевременно информиране е от значение за даване на достатъчно 

време на лицата вземащи решения за подготовката и провеждането на мероприятия и 

действия, адекватни на създалата се обстановка. Добитата информация следва да бъде 

предоставена своевременно на потребителите. В случай, че това не бъде осъществено, тя губи 

своята актуалност и значение. Постъпилата ненавременна информация рискува да нанесе 

сериозна вреда на безопасността на региона, тъй като води до закъснение за вземане на 

решение от компетентните органи и предприемане на адекватни действия. Системата за 

мониторинг не се заключава в това да информира ръководство само за достоверни събития и 

процеси, но по-важната роля е да осигури сигурност. Това означава, че процесът на 

предупреждението трябва да бъде около бдителността и вниманието, вместо очакването нещо 

напълно да се случи, в което сме напълно сигурни. Тежестта се поставя главно върху 

прогнозния характер за дадено събития, a не да се  информира, след като събитието е в процес 

на извършване или вече се е случило.  

  Оценка  

Подкрепата за засегнатите от бедствия хора трябва да бъде добре планирана. 

Планирането е невъзможно без конкретна информация. Ние трябва да знаем какво се е 
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случило, как хората са засегнати, какви са техните нужди и какво могат да направят за себе си. 

Една програма за  

подпомагане, която не се основава на познаването на реалната ситуация в пострадалия район, 

има риск да влоши ситуацията още повече, отколкото е в  действителност.  

По време на бедствието ще бъдат използвани три различни вида източници на  

информация:  

а) Предварителна информация от преди настъпване на бедствието за засегнатата  

област Информация за политическата, социална, икономическа и географска обстановка в  

засегната от бедствието област, както и информация за общностите и хората, които живеят в 

областта:  

           -  Структура на населението(по възраст и пол, ако е уместно и по етнически групи или 

религия)  

        - Образование  

        - Здравна ситуация  

        - Културна среда и т.н.  

        б) Информация от вторични източници  

        - Масовите медии: вестници, телевизии, интернет сайтове, които съобщават новини за 
бедствените ситуации. Имайте предвид, че медиите често преувеличават  ситуацията  

         - Доклади от органите (правителство, местната администрация, специализирани  

институции): съобщения за пресата, ситуационни доклади, публикувани на официални сайтове.    

         -  Информация от интернет за метеорологични услуги, хидроложки институти, сеизмични 

институти  

         - Доклади и информация от други неправителствени организации  

         - При по големи бедствия: http://reliefweb.int/  

          в) Директна информация от мястото на събитието  
          Посещението на място е от съществено значение за успешната оценка. По време на посещението 

на място ще се събере информацията чрез:  

          - Преки наблюдения  

           - Разговори със засегнатите лица  

           - Дискусии с местните действащи страни (държавни органи, гражданска  защита, НПО и др.)  

  Изготвяне на оценка на място  
           Оценката на място е съществена част от всяка първоначална оценка. За да  бъде успешна, тя 

трябва да бъде добре подготвена.  

            а) Събиране на вече наличната информация  
    Като основни източници на тази информация ще се ползват:  

            - Масмедиите  

           - Информация от енории, лица за контакти в региона  

           - Официална информация  

           б) Изготвяне на план и задание за оценка на място  
   При оценка на бедствието ясно ще бъдат определени следните въпроси:  

           - Какви са целите на оценката?  

           - Какъв е резултата от оценката?  

           - Коя информация следва да бъде налична след извършване на оценката.  

- Кои методи трябва да се използват по време на оценката?  

- Какви ресурси са необходими?  

           - Членове на екипа  

           -  Оборудване  

           - Финансови ресурси  

      - Време  

           - Маршрут на посещението натерен (график и маршрут)  

в) Формиране на екип за оценка  
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            - Екипът ще посети засегнатите райони с цел събиране на информация съгласно 

техническото задание.  

- Членовете на екипа са от различни области на компетентност с работен опит  в тяхната 

област. 

- Всички членове на екипа ще имат капацитета да работят в продължение на няколко дни 

в трудни условия ‐ това се отнася също и за тяхното здравословно и  психическо състояние. 

- От всички членовете на екипа, ръководителят е човек с опит в спешни програми и 

работа на терен. 

- Всички членове на екипа ще са информирани за целите на оценката и заданието. Всеки 

член на екипа ще получи копие от техническото задание. 

- Ролите в екипа (ръководители на екипа, сигурността, комуникацията и т.н.) са изяснени.  

Методи използвани по време на оценка на място. 

 Преки  наблюдения на бедствието и бедстващите райони.  

 Съставяне на карта на засегнатата общност или регион, изготвени от членовете на 

екипа за оценка или заедно с участието на представители на общността.    

 Изследвания в домакинствата / "Семейна оценка"  

Заснемане на снимки по време на оценката  

Информация от местните институции и заинтересовани страни   

- Местни власти (кмет или други представители)  

- Религиозни лидери (енорийските свещеници, ръководители на други религиозни 

общности)  

 - Местни  неправителствени  организации  и  други  неправителствени  

организации, които вече реагират на бедствието  

 -Училища  

 Интервюта  

 Създават се:  

            - Екипи от двама души, които ще провеждат интервютата  

            - Ще се подготви списък с въпроси за пострадалите, а също и за други представители от 

общността.  

            - Списъкът с въпроси включва всички важни аспекти  

            - Списъкът с въпроси е еднакъв за всички служители, които провеждат интервютата 

   

            - Всеки екип провеждащ интервю разполага с бележник и химикал, за да записва 

получената информацията, дори ако понякога това не се счита за уместно.    

            Важни теми за списъка въпроси:  
Описание на събитието, материални щети, засегнати хора, огнища на заболявания, 

качеството на водата, броят на смъртните случаи след събитието, активни организации от 

мястото на събитието, предприети или планирани интервенции и т.н.  
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РАЗДЕЛ VIII 

 

 

  

УПРАВЛЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО  

  

 

 
    Кметът на общината:  

              По превенция на дейностите свързани със защитата от бедствия  

                - организира и ръководи защитата при бедствия на територията на   общината;  

                - разработва общински план за защита при бедствия ( плана се приема на заседание на  

общински съвет) съвместно с представители на ведомства и юридически лица имащи 

отношение по защитата при бедствия на територията на общината.  

                - организира, координира и провежда превантивни мерки за  недопускането или 

намаляването  на последиците от бедствия;  

                - осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението при 

заплаха от възникване или за възникнало бедствие;  

                - планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване на 

дейностите по плана за защита при бедствия в общината, както и резерв за неотложни и 

непредвидени разходи, свързани със защитата на населението;  

-представя на областния управител ежегоден доклад за дейността по защитата при  

бедствия.  

              При възникване на бедствия на територията на общината:  

                - координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи;  

                - създава щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за 

взаимодействие с щабовете по чл. 62а, ал.2, чл.63, ал2 и чл.64 ал.1, т.10 от Закона за защита при 

бедствия;  

                - може да обяви бедствено положение на територията на общината;  

                - извършва обмен на информация с Оперативния център на МВР;  

                - може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на  лична или 

материална помощ в съответствие с възможностите им;  

                - може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни 

формирования;  

                - може да поиска координация от областния управител;  

                - организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна  

 помощ на пострадалите лица;  

                - организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението 

при бедствия;  

                - организира и контролира извършването на неотложни възстановителни  

 работи при бедствия.  

          Органи по опазване на обществения ред – Районно управление към Областна 

дирекция на  Министерството на вътрешните работи  

                - Охрана на обществената и частната собственост в бедстващите райони.  
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                - Поддържане на проходи в районите, пострадали при бедствие с цел осигуряване на 

маршрути и условия за въвеждане на формирования на спасителни екипи от съставните части 

на        

                  Единната спасителна система.  

                  - Съдействие на медицинските екипи при оказване на първа помощ на  пострадали и 

установяване самоличността на загиналите.  

                  - Контрол по спазване на безопасността на движение при транспортиране на стоки от 

първа необходимост, медикаменти и други към засегнатите   и отцепени райони.  

                 - Осигуряване на изолирането на райони (квартали) и осигуряване на  пропускателен 

режим при налагане на забрана за движение.  

                 - Осигуряване на реда и безопасността при евакуиране на населението и 

разсредоточаване на материалните  ценности от бедстващите райони.  

                  - Активни мерки за пресичане на възможна паника и безпорядък, своевременно 

разкриване на криминални престъпления, борба с мародерствата и пресичане на нарушения на 

обществения ред.  

                    Съставни части на Единната спасителна система  

     Единната спасителна система е организацията, координацията и ръководството на 

действията при подготовката за реагиране при бедствия, при възникване на бедствия и при 

необходимост за провеждане едновременно на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи от две или повече нейни части или единици.    

      Основни съставни части на единната спасителна система са структурни звена на 

Министерството на вътрешните работи – Областна дирекция полиция (Районно управление на 

МВР), Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"- (РС “Пожарна 

безопасност и защита на населението”) и филиал на центъра за спешна медицинска помощ.  

     Основните съставни части на единната спасителна система осигуряват непрекъсната 

готовност за приемане на съобщения при възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни 

действия.    

    Дейностите по защитата на населението от съставните части на ЕСС в случай на 

заплаха или възникване на бедствия се състоят в:  

           - предупреждение;  

           - изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; - оповестяване; - 

спасителни операции;  

           - оказване на медицинска помощ при спешни състояния;  

           - оказване на първа психологична помощ на пострадалите и на спасителните екипи;   

           - овладяване и ликвидиране на екологични инциденти;   

           - защита срещу взривни вещества и боеприпаси;   

            - операции по издирване и спасяване;  

            - радиационна, химическа и биологична защита в случаи на 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 на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични 

взривове, епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести;    

           - други операции, свързани със защитата.  

            Основни правомощия и задължения на съставните части от ЕСС:  

            1.Структурни звена на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на 

населението”– МВР при провеждане на спасителни и неотложни аварийно -

възстановителни работи при бедствия екипите имат право да:  

            - влизат по всяко време в жилищни, производствени и други сгради и помещения на  
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физически юридически лица, непосредствено засегнати от бедствието;  

            - разрушават сгради или части от тях, да разглобяват конструкции, да отстраняват,  

унищожават или повреждат имущество, дървета или други насаждения, когато няма друг начин 

за действие;  

            - използват спасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства –  

собственост на физически и юридически лица;  

            - привличат граждани за оказване на съдействие;  

            - изменят реда за движение в района, където се провеждат спасителни и неотложни  

аварийно-възстановителни работи, до пристигане на компетентните органи.  

             при упражняване на контрол по защитата:  

             - извършват проверки на обекти, работещи с рискови вещества и материали;  

             - извършват проверки на локалните автоматизирани системи за оповестяване;  

             - извършват проверки в жилищата на гражданите през деня в присъствието на 

обитателите им при получаване на писмен сигнал за наличие на рискови вещества или 

материали, а при отсъствието или отказа им - след разрешение на съдия от съответния 

първоинстанционен съд;  

             - извършват проверки във връзка с изпълнението на оперативната защита при 

наводнения;  

             - дават задължителни предписания;  

             - при наличие на данни за извършено престъпление сигнализират съответния прокурор;  

             - изискват от държавни и местни органи, организации, юридически лица и граждани  

документи сведения, свързани с осигуряването на защитата, при спазване на държавната,  

служебната и търговската тайна.  

 РД “Пожарна безопасност и защита на населението” – е специализирана служба на 

министерството на вътрешните работи за пожарна безопасност и защита на населението при 

пожари, бедствия, аварии и катастрофи. Осъществява дейността си самостоятелно или 

съвместно с други общински органи, организации и  граждани.  

              В изпълнение на задачите си РД "Пожарна безопасност и защита на населението" 

осъществява:    

              - пожарогасителна дейност;  

              - аварийно-спасителна дейност; 

              - държавен противопожарен контрол;   

              - превантивна дейност;   

              - научно приложна и експертна дейност;   

              - информационно аналитична дейност;  

              - разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи пожарогасителна или  

              - аварийно-спасителна дейност или противопожарно  обследване на обекти;  

  Пожарогасителната дейност включва: определяне на способите, начините и 

средствата за пожарогасене; разработване на планове за ликвидиране на произшествията; 

незабавно изпращане на сили и средства при съобщение за пожар; спасяване на хора и 

имущество; ограничаване и ликвидиране на пожари; оказване на първа медицинска помощ на 

пострадалите; организиране транспортирането на  пострадалите до болничните заведения.  

  Аварийно-спасителната дейност включва: определяне на способите, начините и 

средствата за извършване на дейността; незабавно изпращане на сили и средства при 

съобщения за бедствия, аварии и катастрофи; ограничаване и ликвидиране на последствията 

от бедствия, аварии и катастрофи; спасяване на хора, имущество и материални ценности; 

оказване на първа медицинска помощ на пострадалите;  организиране транспортирането на 

пострадалите до болничните заведения.  

 Превантивната дейност включва: информационно разяснителна дейност сред 

населението за формиране на необходимото поведение и действия при пожари и катастрофи; 

координация и взаимодействие с държавните органи и организации във връзка с подготовката 
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на населението за действия при пожари и катастрофи; издателска дейност в областта на 

пожарната безопасност и защитата на населението.  

Правомощия на органите на РД “Пожарна безопасност и защита на  населението” 

град Кърджали.  

При гасене на пожари и спасяване на хора и имущество при пожари, аварии,  бедствия 

и катастрофи имат право да:  

            - влизат по всяко време в жилищни, производствени и други сгради и помещения на 

физически  или юридически лица;  

            - разрушават сгради или части от тях, разглобяват конструкции, отстраняват, 

унищожават или повреждат имущество, дървета или други насаждения, когато няма друг начин 

за действие;    

            - използват спасителни, гасителни, транспортни, съобщителни и други технически 

средства   

собственост на физически или юридически лица;    

   - привличат длъжностни лица и граждани за оказване на съдействие;  

           - изменят реда за движение в района, където се извършват спасителни и гасителни 

действия, до пристигането на съответните компетентни органи;    

           - използват безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за осигуряване на 

необходимите количества вода за гасене.  

Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни да 

спазват разпорежданията на органите на РД "Пожарна безопасност и защита на наслението" и 

да оказват съдействие при изпълнение на правомощията им   

      Задължения на юридическите лица и едноличните търговци  

           Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи 

дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона 

за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствия, 

разработват авариен план на обекта, който съдържа:    

           - максимални възможни последици за персонала, населението и околната среда от авария 

в обекта;  

           - мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта;  

           - мерки за защита на персонала;  

           - разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на 

предвидените мерки;    

           - средства и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;  

           - времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т.4;  

           - реда за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от 

въвеждане на плановете за защита при бедствие.    

Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи 

дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона 

за устройство на територията (чл.35 от ЗЗБ):    

              - утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелство плана по ал. 1;  

              - организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план най-

малко веднъж годишно;  

              - предоставят на кмета на общината информация за изготвяне на общинския план за 

защита при бедствия относно:    

              а) източниците на рискове от дейността им;  

б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;   

в) възможните въздействия върху населението и околната среда;  

г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и  

неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта;  
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        При възникнала авария в обекта са длъжни:  

а) незабавно да започнат провеждането на спасителни и неотложни аварийно – 

възстановителни работи;  

б) незабавно да съобщят за аварията на оперативен център на Главна  

дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, и на кмета на 

непосредствено застрашената община;    

в) да предоставят на съставните части на единната спасителна система информация за 

взривни вещества, опасни химически вещества, източници на йонизиращо лъчение, както и 

друга информация за опасности за живота и здравето на хората;    

г) при участие на екипи от единната спасителна система да им сътрудничат  

при отстраняване на аварията;  

            д) да осигурят безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на  аварията и 

нейното ликвидиране;    

              е) изграждат и поддържат локални системи за оповестяване;  

              ж) създават, подготвят и поддържат в готовност сили и средства за защита на 

работещите на територията на обекта;  

              з) провеждат обучение на работещите за защита при бедствия. 

              Юридическите лица и едноличните търговци с изключение на юридически лица и 

еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, 

представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на 

територията, осъществяващи дейност в производствени сгради и в сгради за обществено 

обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за 

устройство на територията, изготвят план за защита при бедствия на пребиваващите, който 

съдържа:    

            - рискове за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия;  

              - мерки за защита на пребиваващите;  

              - разпределение на задълженията, отговорните структури и лицата за изпълнение на 

предвидените мерки;    

              - ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;  

              - времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т.3;  

начина на взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.   
         Юридическите лица и едноличните търговци с изключение на Юридически лица и  

еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, 

представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на 

територията, осъществяващи дейност в производствени сгради и в сгради за обществено 

обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за 

устройство на те  риторията:  

 - утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелство плана за  защита при  

бедствия;  

 - организират провеждането на тренировки за изпълнение на плана за  защита при 

  бедствия, най-малко веднъж годишно;  

             - изграждат и поддържат локални системи за оповестяване;  

             - създават и поддържат в готовност средства за защита на пребиваващите на 

територията на обекта;  

             - провеждат обучение на персонала за защита при бедствия.  

Юридическите лица и едноличните търговци, включени в плана за защита при бедствия, са 

длъжни да предоставят при поискване планираната помощ.  

           Юридическите лица и едноличните търговци - оператори на радио- и телевизионни 

програми, при поискване от оперативните центрове на МВР на единната спасителна система 
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излъчват незабавно и без изменение на съдържанието и смисъла неотложна информация, 

необходима за защитата на населението.    

              Информацията по се излъчва безвъзмездно.  

            Взаимодействието и координацията на съставните части на Единната спасителна 

система се осъществява чрез оперативния център (ОЦ) на Ми нистерството на вътрешните 

работи.  

Оперативният център на министерството на вътрешните работи:  

             - приемат и оценяват информация за възникнали бедствия;  

             - уведомяват компетентните съставни части на Единната спасителна система и 

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

             - извършват ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната 

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

             - по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния 

управител организират включване на предвидените в плановете за защита при бедствия 

съставни части на единната спасителна система, както и на допълнително сили и средства.  

Предаване на информация между органите на изпълнителната власт и между 

съставните части на Единната спасителна система при подготовката за реагиране при бедствия 

и при провеждането на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи се 

осъществява и чрез комуникационно информационната система за управле ние при бедствия и 

аварии.  

Предприятията, осъществяващи електронни съобщения, са длъжни да съдействат на 

Министерството на вътрешните работи за осъществяване на комуникациите при бедствия и 

аварии на Националната система за спешни повиквания с единен евро пейски номер за спешни 

повиквания 112.  

Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, 

участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на 

бедствието се извършва от ръководителя на място.    

Ръководител на място е ръководителят на териториалното звено на Главна 

дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" или оправомощено от него 

длъжностно лице, освен в случаите на епидемии и епизоотии.    

           Случаите  на епидемии и епизоотии ръководител на  място  е ръководителят на 

Районната здравна инспекция или на Областната дирекция по безопасност на храните.  

             Ръководителят на място при провеждане на спасителни и неотложни аварийно -

възстановителни работи има право да:  

             - забрани или ограничи влизането на лица в мястото на намеса;   

нареди временно извеждане на лица от мястото на намеса;  

             - разпореди незабавно извършване и спиране на строежи, строителни работи, теренни 

преустройства или събаряне на сгради и съоръжения или части от тях с цел намаляване или 

отстраняване на рисковете от възникналото  бедствие;  

             - поиска от юридически или физически лица предоставяне на лична или материална  

помощ;   

             - създаде щаб на ръководителя на място с представители на участващите екипи от 

единната спасителна система;   

             - раздели мястото на намеса на сектори или на участъци, да определи техни 

ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях.  
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    СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействието между областните и общински органи. 

            Участващи в защитата на населението при бедствия се организира от областният 

управител или негов заместник и от кмета на община Джебел, като се уточнява: редът за 

изнасяне и разполагане в района и подхода към огнището на поражение;  участъците и 

режима на работа и видовете осигурявания.  

При сложна обстановка с тежки последици и при необходимост от нарастване на 

обстановката, организирането на взаимодействието се осъществява от Министъра на 

вътрешните работи и/или от оперативна група, развърната на  мястото на бедствието.  

Ръководителите на областни звена координират и ръководят дейността на общинските 

си структури и на допълнителните сили, поставени под тяхно  разпореждане.  

МИНИСТЕРСТВА,  

ВЕДОМСТВА,  

АГЕНЦИИ 

 МИНИСТЕРСТВО  

НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ  /МВР/ 

                  

    Щаб за изпълнение на ведомствения план 

               М И Н И С Т Е РСК И С Ъ В Е Т 

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

Щаб за изпълнение на областен план 

КМЕТ НА ОБЩИНА 

Щаб за изпълнение на общински план 

Други сили и средства на ЕСС в 

общината 

СИЛИ ЗА 

РЕАГИРАНЕ 

НА 

ЕДИННАТА 

СПАСИТЕЛ

НА 

СИСТЕМА 

- РДПБЗН 

- ОДМВР 

- ЦСМП  

ОЦ 

ЕЕН –

ТЕЛ.112 

Ръководител 

на място 

ОБЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО 

СТАПОНСТВО 

Сили за реагиране в обекта 
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При възникване на бедствия, аварии и катастрофи оперативния дежурен в общинската 

администрация получава информация от контролните и надзорни  органи, длъжностни лица 

от обекта на събитието и от отделни граждани.  

Навременното уведомяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на 

единната спасителна система и населението от общината за видовете опасности се 

осъществява, съгласно изготвената схема за оповестяване от оперативния дежурен на 

общинската администрация по действащата комуникационно информационна система на 

Министерството на вътрешните работи (ОЦ) с използване на далекосъобщителна мрежа на 

БТК-ЕАД, Българската национална телевизия, Българското национално радио, операторите 

(мобилни, кабелни и ефирни), осъществяващи радио-и/или телевизионни дейности, местни 

средства за масово осведомяване.  

Оперативният дежурен в общинската администрация информира незабавно кмета на 

общината, а според обстановката и дадените от кмета указания други членове на Щаба за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по 

чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2, и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия.  

Чрез информационната система дежурния информира  оперативния дежурен в 

Областната администрация.  

При възникване на кризисна ситуация Кмета на общината, лично или чрез своя 

пресцентър запознава представители на средствата за масова информация с обстановката, 

след което лично със съдействието на медиите информира  населението за създалата се 

ситуация и предприетите мерки за защита.  

Населението периодически и според обстановката се информира за развитието на 

събитията получава указания за поведението и действията си от средствата за масова 

информация. Съдържанието на излъчената информация и указанията се дават от пресцентъра 

на общината.    

Действащите медии осигуряват възможност за включване в ефир чрез преки канали. 

Те оказват съдействие при подготовката на населението за защита. При поискване от 

оперативния комуникационно-информационен център на Единната спасителна система те 

излъчват незабавно и без изменение на съдържанието и  смисъла неотложната информация 

необходима за защитата на населението. 

 

  Ред за уведомяване на органите на единната спасителна система  

  Координацията на съставните части на единната спасителна система се осъществява 

чрез Оперативния център на ГД „Пожарна безопасност и защита на  населението” на 

Министерството на вътрешните работи  

 Уведомяването за станали бедствия на територията на общината се предава на 

съставните части на единната спасителна система чрез Оперативния център на Главна 

дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР изграден  и на областно 

ниво.  

 Оперативния център на ГД «ПБЗН» - МВР:  

              - приема и оценява информация 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 място, на кмета на общината или на областния 

управител организират включване на предвидените в плановете за защита при бедствия 

съставни части на единната спасителна система, както и на допълнително сили и средства.  
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РАЗДЕЛ IX.   

  

ТЕРМИНОЛОГИЯ  

   Нормативна уредба:   

   Конституция на Република България  

  ЗАКОН за защита при бедствия  

            ЗАКОН за администрацията  

   ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация  

  ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България  

  ЗАКОН за министерството на вътрешните работи  

  ЗАКОН за опазване на околната среда  

              ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия  

  ЗАКОН за водите  

  ЗАКОН за здравето  

  ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд  

        Легални дефиниции в българското законодателство:  

        "Природни явления" са явления с геологичен (геофизичен, геоложки), 

хидрометеорологичен и биологичен произход, като земетресения, наводнения, движения на 

маси (свлачища, потоци от отломки, лавини), бури, градушки, големи снежни натрупвания, 

замръзвания, суши, горски пожари, масови заболявания от епидемичен и епизоотичен 

характер, нашествия на вредители и други подобни, причинени от природни сили.    

    "Инцидент" е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и  

пространство действие, с висока интензивност на сили или вследствие на човешка дейност, 

застрашаващо живота или здравето на хора, имуществото или околната среда.  

         "Авария" е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и въздушен  

„трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, инциденти, причинени от 

дейности в морето, ядрени инциденти и други екологични и промишлени аварии, причинени 

от дейности или действия на човека.  

        "Промишлена авария" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и  

агрегати или извършване на дейности с рискови вещества и материали в производството, 

обработката, използването, съхраняването, натоварването, транспорта или продажбата, когато 

това води до опасност за живота или здравето на хора, животни, имущество или околната 

среда.  

             "Зона на бедствието" е територията, засегната от бедствие.  

          "Неизбежно необходим обем и продължителност" са тези, при които в минимална  

степен, за минимален период от време се засягат правата по чл. 52, за да се позволи 

предприемането на необходимите мерки за защита при бедствия.  

 

        "Опасност" е природно явление или събитие, причинено от човешката дейност, което  

може да причини вредни последици за населението и имуществото му, околната среда, 

икономиката и културните и материалните ценности.  

              "Уязвимост" е показател за степента на податливост на дадена територия или  обект на 

различните опасности.  

        "Риск" е вероятност от възникване на вредни последици за населението и  
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имуществото му, икономиката и околната среда в резултат на опасността и уязвимостта за 

дадена територия/обект.  

        "Анализ и оценка на риска" е определяне същността и размера на риска като  

 функция на опасността, уязвимостта и вероятността.  

        "Критична инфраструктура" е система или части от нея, които са от основно 

значение  

за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, 

сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието 

нарушаване или унищожаване би имало значителни негативни последици за Република 

България в резултат на невъзможността да се запазят тези функции.  

        "Европейска критична инфраструктура" е критична инфраструктура, разположена 

на  

територията на Република България, чието повреждане или разрушаване би довело до 

негативни последици за поне две държави - членки на Европейския съюз. При оценката на 

негативните последици се прилагат критерии - брой загинали или ранени, икономически и 

социални последици, като се отчита и влиянието на повреждане или разрушаване на тази 

критична инфраструктура върху други видове инфраструктури.  

        "Информация, свързана със защитата на критичните инфраструктури" е всеки  

факт относно дадена критична инфраструктура, който, ако бъде оповестен и разкрит, може да 

бъде използван за планиране и/или за извършване на действия с цел причиняване на повреди 

или унищожаване на обекти, елементи или инсталации от критичната инфраструктура.  

        "Защита" е съвкупност от дейности, целящи гарантиране на нормалното  

функциониране, непрекъснатостта и целостта на критичните инфраструктури с цел възпиране, 

намаляване, смекчаване или неутрализиране на заплахите, рисковете или уязвимостта им.  

        "Собственици/ оператори на европейски критични инфраструктури" са физически  

лица, юридически лица или организации, които отговарят за инвестирането или за нормалното 

функциониране, непрекъснатостта и целостта на определена система или част от нея, означена 

като ЕКИ   

            "Евакуация" е организирано извеждане на хора и животни от застрашени  

 райони и настаняването и осигуряването им в безопасни места.  

   "Разсредоточаване" е организирано изнасяне на културни и материални ценности от  

застрашени райони и преместването и опазването им в безопасни райони.  
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РАЗДЕЛ Х.  
 

  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОСНОВНИЯ ПЛАН   
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Приложение № 1 

 

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ЩАБ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 
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Приложение № 2  

 

 

СИЛИ И СРЕДСТВА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СНАВР  

  

Формирования  Личен 

състав  

База за изграждане  Сборен район  Срок за 

привеждане  

    ОБЩИНСКИ      

Общински щаб  13  Общината  общината  Ч +  

Доброволно формирование  15  Общината  общината  Ч+  

ПРНО  5  Общината  общината  Ч +  

Група за товарене на ИСЗ  6  Джебел общината  Ч +  

Наряди  за  блокиране  на  

обекта  

4 Полицията  общината  Ч +  

Постове за регулиране на 

движението  

4  Полицията  общината  Ч+  

Санитарен пост  5  Общината  общината  Ч +  

                           Всичко:  52        
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

  

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА 

МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ 

РАБОТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО 

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И 

КАТАСТРОФИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ  

  

1. „СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ЗАЩИТА НА  

НАСЕЛЕНИЕТО И ОТБРАНИТЕЛНО – МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА"  

1. При бедствия и аварии изпълнява функциите на секретар на общинския щаб за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия.  

2. Организира, съвместно с органите на ведомствата, разработването, поддържането 

и усвояването на плановете, провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи;  

3. Организира и провежда превантивни мероприятия за повишаване готовността за 

защита на населението и националното стопанство в случай на бедствия и аварии на 

територията на общината;  

4. Организира изграждането и поддържането на единна система за контрол на 

радиационната обстановка в общината;  

5. Организира и поддържа устойчива система за оповестяване на органи, 

организации и населението при бедствия и аварии;  

6. Разработва въпросите за организационно изграждане, комплектуване, обучение и 

използуването на силите и средствата за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи;  

7. Събира, обработва и анализира, заедно със щаба всички данни, които 

характеризират фактическата обстановка в страната при нормални и аварийни условия и 

предоставя същите в съответния вид, форма и съдържание на органите на Единната 

спасителна система.  

       8.Организира оперативната дейност при възникване на бедствия и аварии;  

                    9.Събира, обобщава и предлага за утвърждаване заявките, молбите за помощ, 

организира тяхното доставяне и контролира тяхното използване.  

2. ОРГАНИТЕ НА  М В Р  

      При бедствия, аварии и катастрофи, наред с правомощията и задълженията си по 

Закона за МВР и Устава за патрулно-постовата служба, изпълняват следните задачи:  

      А. ОДМВР   

      1.Отцепват огнищата на поражения или обекта, в който е станала аварията.  

      2.Осигуряват ред и безопасност при евакуация на населението и материалните  

ценности от огнището на поражение.  

      3.Осигуряват условия за въвеждане силите на ПБЗН за провеждане на СНАВР.  

      4.Съдействат на здравните органи за оказване на първа помощ на пострадалите и  

установяване самоличността на загиналите.  

      5.Организират охрана на собствеността.  

      6.Водят борба с разпространителите на слухове, опитите за създаване на безредици,  
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извършването на мародерство и други престъпления.  

      7.Осигуряват административен надзор за изпълнение на режимните мероприятия  

свързани с прехраната на населението, разпределението на лекарствата и други медикаменти и 

опазването на реда.  

1. Провеждат дозиметричен контрол за заразяването на личния състав на МВР,  

частващ в СНАВР.  

2. Организират адресната регистрация на евакуираното население.  

10.Поддържат връзка със силите на ПБЗН и решават допълнително възникналите  

задачи.  

     Б. СЛУЖБИТЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО:  

    1.Организират и ръководят пожарогасенето в района на бедствието или аварията.  

    2.Оказват помощ на инженерно-техническия персонал на обекта за отстраняване на  

аварията в комунално-енергийната мрежа и технологичните линии, които заплашват живота и 

здравето на хората.  

   3.Организират аварийното изпомпване на вода от застрашените участъци.  

   4.Осигуряват в противопожарно отношение евакуацията на населението и 

материалните  

ценности.  

  5.Участват в устройването на проходи в горещи райони за осигуряване достъпа на 

силите  

и средствата на ПБЗН, министерства и ведомства към местата за извършване на СНАВР.  

  6.Превозват вода за населението за питейни и битови нужди.  

  7.Осигуряват пожаропрофилактично обслужване на обектите за недопускане на  

вторичнични пожари и аварии.  

В. ПОДЕЛЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  

Поделенията на Въоръжените сили се привличат за провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи съгласно разработени планове за 

взаимодействие, а при липса на такива - след разрешение на ГЩ - БА.  

При възникване на бедствия, аварии и катастрофи поделенията на Въоръжените сили:  

1.Участват в провеждането на локализационни, спасителни и ликвидационни 

мероприятия  

в огнищата на поражение.  

2.Оказват съдействие за организиране и водене на разузнаване в районите на бедствия 

и  

аварии.  

3.Предоставят /при възможност/ собствен транспорт /автомобилен и др./ за ускоряване  

провеждането на разсредоточаване, евакуация и временно извеждане на населението при 

възникнали бедствия.  

5.Участват с добре подготвени специалисти /офицери, сержанти и войници/ за  

обезвреждане и унищожаване на снаряди и невзривени боеприпаси /авиобомби, артилерийски 

и инженерни боеприпаси, и ръчни гранати/, за унищожаване на бойните припаси.  

6.При съвместното изпълнение на задачите, формированията на Въоръжените сили и 

РД  
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„ПБЗН” гр.Кърджали си оказват взаимна помощ при осигуряването с продоволствие, вещево 

имущество и ГСМ, и при обслужването и ремонта на повредената техника, и апаратура, при 

строго спазване на изискванията на съответните рагламентиращи документи.  

7.Организират приемането и лечението на поразени хора във военните, болнични  

заведения.   

Поделенията на Въоръжените сили получават задачи от длъжностното лице, по чието 

искане са привлечени за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи, и други задачи по плана за взаимодействието, а управлението им се осъществява от 

непосредствените командири.  

Г. ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА  

1.Осигуряват с транспорт евакуационните превози на населението и материалните  

ценности.  

2.На базата на част от елементите на Националната съобщителна система осигуряват  

оповестяването, управлението и взаимодействието на органите и силите, извършващи СНАВР.  

3.Отговарят за:  

- готовността и техническата изправност на ОАСО в частта която обслужва;  

- изграждане на съобщителни връзки от абонат до абонат за нуждите на 

правителствената,  

областните и общински щабове, и на органите, и силите, извършващи СНАВР.  

Дежурните телефонисти и телеписти се осигуряват от съответните териториални 

поделения на далекосъобщенията, технологичните райони на далекосъобщенията и 

пощенските и телефонно-телеграфни станции;  

- поддържането на местната радиотранслационна мрежа в техническа изправност за  

оповестяване на населението;  

- участието на невоенизираните  формирования от отрасъла при възстановяване на  

съобщителни обекти;  

- провеждането на периодични тренировки за действие при бедствия, аварии и 

катастрофи.  

4. Предоставените съобщителни услуги при бедствия, аварии и катастрофи до 

завършване на СНАВР не се заплащат.  

               Д. ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  

1. Разработват и поддържат планове за действие при бедствия, аварии и катастрофи.  

2. Натрупват резерв от средства за индивидуална защита на личния състав на 

формированията.  

3. Изграждат и поддържат система за оповестяване, привеждане в готовност и 

управление на министерството и подчинените му сили и средства.  

4. Организират и провеждат непрекъснат контрол на околната среда за токсични и 

радиоактивни вещества и биологично замърсяване.  

5. Изграждат и обучават формирования за действие при бедствени ситуации.  

6. Създават и поддържат резерв от медикосанитарно имущество и медикаменти за 

работа при бедствия.  

7. Събират информация и правят оценка на медико-санитарна обстановка за района 

на бедствие.  

8. Осигуряват екип за спешна, неотложна, квалифицирана и специализирана помощ 

и специален транспорт за пострадалите.  



         

 

78  

  

9. Осигуряват стационарно лечение на пострадалите.  

10. Провеждат противоепидемични мероприятия.  

11. Провеждат здравна просвета на населението.  

              Е. ОРГАНИТЕ И  СТРУКТУРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И 

ХРАНИТЕ.  

1. Изграждат и поддържат система за управление, оповестяване и привеждане в 

готовност на Министерството на земеделието и подчинените му организации и обекти.  

2. Организират и провеждат превантивни мероприятия по защита на животните, 

растенията и хранителните продукти.  

3. Съвместно с органите на Министерството на транспорта, организират евакуация 

на животните и ценен посадъчен материал от засегнатите райони.  

4. Осъществяват наблюдение и контрол за химично, биологично и радиационно 

заразяване на животните, растенията и селскостопанската продукция в страната и на КПП на 

държавната граница.  

5. Определят технологии за обработка на химично, биологично и радиоактивно 

замърсени почви, храни, фуражи и друга селскостопанска продукция.  

6. Координират, насочват и провеждат локализационни, спасителни и 

ликвидационни мероприятия в селскостопанските огнища на поражение.  

7. Събират, обработват и оценяват данните от биологичния, химическия и 

радиоактивния контрол на обектите от селското стопанство, като представят резултатите в 

общинския щаб.  

8. Поддържат връзка със силите на ПБЗН като разрешават и изпълняват 

възникналите задачи и дейности по защита от бедствия, аварии и катастрофи.  

9. Участват пряко в дейността на щаба при възникване на бедствия, свеждат 

изискванията им за действие при ситуации до всички нива и подпомагат дейностите при 

извършване на СНАВР.  

Ж. ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ВОДИТЕ.  

1. Извършват контролни измервания за радиоактивно замърсяване на вода от 

открити водоизточници /реки, язовири, водохранилища и др./,въздуха, почвата и други обекти 

от околната среда.  

2. Събират, обработват и оценяват данните от измерванията и предоставят 

резултатите в кризисния щаб при общината..  

3. Дават предложения на компетентните органи за работата и начина по 

ликвидиране на последствията от замърсяване на обекти от околната среда.  

4. Участват в провеждането на превантивната дейност в потенциално опасните 

обекти на националното стопанство.  

  

З. ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА.  

1. Планират, организират и провеждат превантивни мероприятия по защитата на 

хранителните продукти от растителен и животински произход в застрашените от химическо и 

радиоактивно замърсяване райони.  

2. Планират и организират осигуряването на населението от засегнатите райони с 

необходимия фонд от облекло и обувки.  

3. Създават организация за херметизация на магазини и складове в застрашените 

райони и унищожаване на доведените до негодност храни.  
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4. Организират изхранването на евакуиращото се население и силите, определени да 

провеждат СНАВР:  

- по маршрутите за евакуация, чрез създаване на подкрепителни пунктове;  

- в районите за настаняване, чрез разкриване на допълнителни търговски обекти и 

хлебопекарни;  

- продоволственото осигуряване на личния състав на силите, извършващи на 

СНАВР.  

5. Организират осигуряването и доставянето на дегазиращите и дезактивиращите 

препарати.  

6. Създават организация за преработване заразени хранителни продукти в фирми и 

предприятията на  засегнатия район..  

7. Организират и ръководят техническото осигуряване на участващите в 

провеждането на СНАВР- аварийна, инженерна и друга специална техника и тази, участваща в 

евакуацията на населението.  

8. Осигуряват необходимите МПС за извършване на евакуационните превози и 

провеждането на СНАВР.  

  

И. ОРГАНИТЕ НА И СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА 

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО.  

1. Контролират питейните източници и съвместно с органите на местната 

администрация имат готовност за въвеждане на режимно водоснабдяване.  

2. Координират дейността на строителните фирми и други предприятия на 

строителната индустрия за извършване на строително-монтажни работи, и други дейности по 

искане на областния /общинския щаб..  

3. Съвместно с органите на ПБЗН организират и провеждат настаняването и 

приютяването на пострадалото население при земетресение във временни постройки и 

палатки.  

 

Й. ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.   

1.Предвиждат часове в годишните си планове за подготовка на учениците за защита 

при  

бедствия и аварии.  

2.Оказват съвместно с ПБЗН методически контрол на специализираните катедри във 

ВУЗ  

за дейността им по подготовката на студентите като бъдещи ръководители на ликвидационни 

мероприятия при бедствия, аварии и катастрофи, съобразно съответната специалност.  

К. ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО 

МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ ПРИ БАН.  

      1.Извършват оперативни дейности в областта на:  

            - прогнозиране на възникването и развитието на бедствия, хидрометеорологичното 

естество на територията на страната и аварийно оповестяване за тяхното настъпване;  

            - диагнози и прогнози на хидрометеорологичната, радиационна и химическа  

обстановка след настъпване на производствени аварии;  

            - оперативно и режимно хидрометеорологично осигуряване районите с рискови обекти;  
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            - осигуряване наблюденията и информацията за хидрометеорологичните величини и 

радиоактивното замърсяване на територията на областта, както и за трансграничния пренос;  

            - експертно обслужване на Общинския щаб за защита населението при бедствия, 

аварии и катастрофи и работните и органи по упоменатите по-горе дейности.  

            2. Изготвят предложения за основните направления на научните изследвания в областта 

на хидрометеорологичното осигуряване при промишлени и радиационни аварии.  

 Л. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО 

РАДИО И МЕСТНИТЕ ИМ СТРУКТУРИ.  

 1.Своевременно и вярно да информират населението за възникнали стихийни  

бедствия, аварии и катастрофи.  

 2.По искане на кризисния щаб да излъчват извънредни съобщения и указания за  

правилно поведение и действие на населението при бедствия, аварии и катастрофи.  

 3.Да осигуряват програмно време и мощности и ежемесечно да подготвят, и излъчват  

информационно-публицистични и учебно-образователни предавания.  

                М. ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ 

ИНСТИТУТ 

  1.Продължават дейността си по събиране, обработка, анализ, прогнозиране и  

публикация на социално-икономическата, демографската и друга статистическа информация.  

  2.Организират цялостната дейност по събирането, обработката, анализа и  

представянето на статистическата информация на загубите на населението, работната сила, 

основните средства, суровини, материали и готова продукция, предизвикани от бедствия и 

аварии  в съответствие с утвърдените срокове и методология.  

 Органите и структурите на другите министерства, ведомства и организации провеждат 

превантивни, защитни и спасителни мероприятия в рамките на своята компетентност.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

  

ПЛАН  
ЗА   ПРИВЕЖДАНЕ   В   ГОТОВНОСТ   НА   ОБЩИНСКИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА      

                                   ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ  

  

 І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

                1. Общинският щаб ръководи неотложните и аварийно-възстановителни работи 

на територията на общината при събития, както следва:  

               - пожар;  

               - инцидент с промишлено отровно вещество;  

               - земетресение;  

               - катастрофа;  

               - бурни силни ветрове и дъждове;  

               - инцидент с радиоактивен източник;  

               - инцидент с живак;  

               - снегонавяване и обледяване;  

               - свлачища;  

               - промишлена авария;  

               - инцидент с бомби и снаряди;  

               - наводнение;  

               - градушка;  

               - огнище на заразна болест.  

   Общинският щаб подпомага дейността на кмета на общината в цялостната му дейност 

за изпълнение на функциите и задачите по защита на населението и обектите от националното 

стопанство в общината при бедствия, аварии и катастрофи.   

  Общинският щаб се привежда в готовност за координиране действията за провеждане 

на СНАВР при бедствия, аварии и катастрофи на територията на Община Джебел както и за 

провеждане на превантивни мероприятия за предотвратяване или намаляване на 

последствията от тях.  

              2.Съставът на общинския щаб се определя със заповед на кмета на  

общината.  

              3.Право да привеждат в готовност общинския щаб имат:  

              - Кметът на общината   

                - Зам.председателят на щаба, при отсъствие на председателя;  

                4. След привеждане в готовност общинският щаб осъществяват своята  

дейност от постоянното работно място на - кабинета на кмета на общината.  

  

 

 

      ІІ. ОРГАНИ ЗА РЪКОВОДСТВО И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ   

1. Общинският щаб се ръководи от председател - кмета на общината, който  

организира дейността й.  

     Заместник председател е: Емил Димитров -  зам.- кмет на Община Джебел.  

2. Общинският щаб има следните основни задачи:  
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      - прогнозира възможностите за възникване на бедствия, аварии и катастрофи на  

територията на Община Джебел;  

      - организира и провежда превантивни мероприятия по подготовката на населението 

за  

защита при бедствия и аварии;  

      - определя органите, към които се създават постоянни комисии;  

      - оказва помощ и контрол по оценка състоянието на рисковите обекти, превантивна  

дейност за недопускане на бедствия, аварии и катастрофи или за намаляване на вредните 

последици от тях;  

      - определя размерите на застрашените райони, в които следва рисковите обекти да  

осигурят защитата на населението;  

      - организира, ръководи и контролира провеждането на спасителни и аварийни 

дейности  

при възникване на бедствия и аварии;  

      - решава въпросите за размера на компенсациите при бедствия, аварии и 

катастрофи;  

      - изпраща оперативна група за непосредствено ръководство на спасителни 

неотложни  

аварийно-възстановителни работи при крупни аварии и бедствия;  

     - разработва план за провеждане на СНАВР при възникване на БАК;  

     - отчита изпълнението на задачите, периодично прави анализи на възникнали крупни  

производствени аварии и катастрофи на територията на общината;  

     - организира непрекъснато събиране на информация за възникнали стихийни 

бедствия,  

аварии и катастрофи в общината;  

     - изготвя информация до областния щаб и органите на единната  

спасителна система;  

     - изготвя предложение за решение на щаба при възникване на бедствие или авария.  

  

ІІІ. ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ В ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ.  

Постоянната готовност е такова състояние на общинския щаб, при което 

длъжностните лица от нея, занимавайки се с ежедневните си задължения имат готовност 

в кратки срокове да преминат към изпълнение на задачите по организиране и 

ръководство на СНАВР при възникване на бедствия, аварии и катастрофи на 

територията на общината.  

За поддържане на постоянна готовност длъжностните лица от състава на щаба са 

длъжни:  

             -да познават задълженията си и имат готовност за бързо привеждане в готовност за 

работа;  

            - да могат да ползват справочни и работни документи;  

            - да осигурят своевременното си оповестяване при привеждане на щаба в готовност за 

работа;  

               - да знаят начина за оповестяване, как взаимно да се оповестяват и с какво да се явят 

на работното място на общинския щаб;  

               - да поддържат винаги в изправност домашните или мобилните си телефони, 

секретаря на щаба за всяка промяна в телефонните си номера;  
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              - да имат готовност за изпълнение и на други задачи, поставени от председателя на 

щаба.  

  

ІV. ПРИВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ В ГОТОВНОСТ ЗА  РАБОТА  

1. Решение за привеждане в готовност на общинския щаб се взема от Председателя 

в следните случаи:  

4.1. С решение на Министерския съвет е обявено бедствено положение на територията 

на цялата страна или на част от нея.   

4.2.Обявено е бедствено положение на част от територията на страната:  

4.2.1. От председателя на областния щаб за бедствено положение, което обхваща 

повече от една община от областта.  

4.2.2. От председателя на общинския щаб, когато зоната на бедствено положение 

обхваща цялата или част от територията на общината.  

Оповестяването на членовете на общинския щаб за привеждане в готовност се 

извършва от дежурния при ОбщСС по техническите средства за оповестяване по сигнал 

"БЕДСТВИЕ", по указания на Председателя /Зам.председателя/ на щаба.  

  

                Времето за оповестяване на членовете на щаба е до Ч+10 минути.  

Щабът определя група за бързо и организирано непосредствено разузнаване, 

прогнозиране и ръководство на спасителни и аварийни дейности при бедствия и аварии. 

Времето за явяване на определените работни места, след оповестяване на работното място за 

членовете на щаба е до Ч+30 минути. В извънработно време, щабът се събира до Ч+45 минути.  

Организацията на свръзката за управление от работните места на щаба се 

извършва до Ч+40 минути.  

За работата на общинския щаб са осигурени телефонни свръзки.  

Дейността по организацията на свръзките за нуждите на общинския щаб се 

осъществява от БТК въз основа на оперативните изисквания на щаба..  

3. С цел проверка готовността на общинския щаб, същите могат да бъдат приведени в 

готовност, съгласно плана, от лицата, имащи право на това.  
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                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

              СХЕМА  
НА СВРЪЗКАТА ЗА  ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ ЗА  

КООРДИНИРАНЕ НА СНАВР В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЖУРЕН ОбСС 

ДЖЕБЕЛ 

Тел. 036322364 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИЯ ЩАБ 

Тел.0885883829 

СЕКРЕТАР НА 

ОБЩИНСКИЯ ЩАБ 

Тел.0895685763 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ 

Тел.0888898241 

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

  СХЕМА  

                     НА СВРЪЗКАТА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ  НА  СИЛИТЕ И СРЕДСТВАТА  

 

 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
                
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

ДЕЖУРЕН ПРИ  Обл СС 
  

  

КЪРДЖАЛИ 
  

  

  

СИЛИ И  

СРЕДСТВА НА  

ОБЩИНАТА 
  

  

ДЕЖУРЕН  

ПРИ ОбСС 
  

    ДЖЕБЕЛ 
  

  

СИЛИ И СРЕДСТВА ОТ 
  

РАЙОНА НА БЕДСТВИЕТО 
  

/КМЕТСТВО/   

  

КМЕТ НА 
  

КМЕТСТВО 
  

  

  

ОБЩИНСКИ ЩАБ   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

  

ИЗИСКВАНИЯ  
КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ПРИ ПРИВЕЖДАНЕ В  

ГОТОВНОСТ   

  

1. Явява се в общинска администрация, получава документите си и заема 

определеното работно място.  

2. Запознава се с обстановката и изяснява произтичащите от нея задачи.  

3. Проверява състоянието на проводната свръзка и организира връзката с 

подчинените му органи и сили.  

4. Уточнява метода на работа и реда за обмен на информация с подчинените органи 

и звена.  

5. Събира и обобщава специфичните данни за обстановката и ги предоставя  за 

ползване от щаба.  

6. Нанася обстановката на общата работна карта на щаба.  

7. Подготвя доклади, разпореждания и указания и прави предложения за решения по 

въпросите, за които функционално отговаря.  

8. Отдава своевременни разпореждания до подчинените органи, сили и средства, в 

съответствие с взетото решение или получените указания.  

9. Организира и контролира воденето на спасителните и аварийни работи на 

подчинените сили и средства.  

10. Участвува в изготвянето на общ доклад  (оперативна сводка) за щаба като 

предоставя необходимата информация.  

11. Подготвя обощени бележки за дейността на подчинените органи и прави 

предложения за отстраняване на констатираните слабости в работата.  

12. Носи дежурство в работната зала на общинския щаб, съгласно утвърдени график 

и води дневник за получените и отдадените разпореждания.  

13. Изпълнява и други поставени задачи от ръководството на щаба.  

14. След завършване работата на общинския щаб, подготвя документите от 

проведените мероприятия в щаба на комисията за оформяне на дело с всички документи.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  8  

  

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ  
НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА  

ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ  

  

№ 

по 

ред  

Длъжност  Име, презиме, фамилия  GSM  Сл. телефон  

  О Ц – Кърджали      0361 6 59 60 

  Дежурен ОблСС      0361 6 59 60 

  Дежурни ОбщСС      03632 2364  

1.  Кмет и председател на 

Общинския щаб  

Неджми Ниязи Али    0885883829  03632 2051 

2.  Зам.председател на      

Общинския щаб  

Емил Димитров Куцев 0888898241  03632 2127 

3. Секретар на щаба Гюнер Ниязи Муса 0895685763  03632 2279 

4.  Секретар на община 

Джебел 

Хайрие Мехмед Мехмед 0884556084  03632 2397   

5.  Н-к РСПБЗН гр. Джебел Росен Станилов Добрев 0878116040 112; 03632 2006 

6.  Н-к РУ МВР   Севал Реджеб Карамехмед 0889440350 03632 2113 

7.  Гл. архитект на община 

Джебел 

Мехмед Метин Мюмюн 0889963272   

8.  Представител на общински 

съвет Джебел 

Шабан Реджеб Хасан 0882834024   

9.  Отг. на „ФСЦМП” Ахмед Назим Мехмедали 0884808643  

10.  Началник на“ВиК”  

  

Тунджай Фахри Исмаил  0889563045   

11.  ДГС-Момчилград 

ГСУ-Джебел 

Кемал Джемил Мехмед 0887345600  

12. Ст.сп. в отдел ТСУ Гювен Наджи Сали 0889512110  

13. Н-к отдел ТСУ Мутлу Икбал Хашим 0884047205  
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Приложение № 9  

Т А Б Л  И Ц А  

Допустими временни норми за заразяване и  Граници на съдържание на 

радионуклиди                       

                                                                    в храните1, Bq/kg  

 

Радионуклиди  

Детск и 

храни  

Мляко и 

млечни 

продукти  

Други храни, с 

изключение на 

несъществени  

Несъществе 

  

ни храни  

Течни храни2  

Изотопи на стронций, 

специално 90Sr  

75  125  750  7500  125  

Изотопи на йод, 

специално 131I  

150  500  2000  20 000  500  

Алфа-лъчители – изотопи 
на плутоний и 

трансплутониеви 
елементи, специално  

239Pu и 241Am  

1  20  80  800  20  

Други радионуклиди с 

период на 

полуразпадане над 10 

дена, специално 134Cs и 
137Cs (без тритий, 14C и 
40К)  

400  1000  1250  12 500  1000  

 

           Забележки:  

1. Границата на съдържанието на радионуклиди се отнася към краен продукт,  

предназначен за консумация. За концентрирани и/или сухи продукти съответната специфична 

активност трябва да бъде преизчислена въз основа на рецептурните указания за приготвяне.  

2. Същите стойности се прилагат и към питейната вода.  
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Приложение № 10  

  

ХАРАКТЕРИСТИКА  
на скалата  на МЕДВЕДЕВ-ШПОНХОЙЕР-КАРНИК-64  за определяне 

                                      интензивността  на земетресенията   

 

Степен и  Х а р а к т е р и с т и к а  

I  Незабележимо. Не се усеща от хората  

II  Едва забележимо. Разтърсването се усеща само от отделни хора, намиращи се в 

покой в постройки, особено в по-високите етажи.  

III  Слабо. Усеща се от малцина, намиращи се в здания. Разтърсването е подобно 

на това, което се усеща при преминаване на лека кола: полюшване или леко 

треперене. Много слабо разклащане на висящи предмети, по-силно на високи 

етажи.  

IV  Усеща се от голяма част от населението: в зданията - от мнозина, а на открито 

от отделни хора. Някои спящи се пробуждат. Наподобява сътресение от тежко 

натоварен камион. Не поражда уплаха. Прозорци, врати и съдове трептят и 

звънтят, мебели треперят, подове и стени скърцат, висящи предмети се люлеят 

леко.  

V  Силно. Трусът се усеща от всички в здания и от доста хора на открито. 

Мнозина спящи се пробуждат. Някои се изплашват и побягват навън. 

Разтърсване на цялото здание - подобно на удар, предизвикан от падане на 

тежък предмет. Висящи предмети силно се люлеят, някои леки и неустойчиви 

предмети се преместват или падат. Недобре затворени врати и прозорци се 

отварят и затварят с удряне. От напълнени отворени съдове може да се 

изплиска течност. Рядко се образуват тънки пукнатини в мазилката на 

паянтови и стари здания.  

VI  Изплащващо и причиняващо леки повреди на зданията. Усеща се от всички 

хора в постройки и на открито. Много хора, намиращи се в здания, се 

уплашват и побягват навън. Отделни хора губят равновесие. Съдове, книги и 

други малки предмети падат. Възможно е движение на тежка мебел. 

Домашните животни са силно обезпокоени. Малки камбани звънят. Дървета и 

стълбове забележимо се клатят. Във всички здания са възможни тънки 

пукнатини в мазилката и откъсване на малки парчета от нея, както и  

пукнатини в комини и падане на части от тях. Възможни са промени в дебита 

на извори, единични свличания по стръмни склонове, образуване на 

пукнатини във влажни почви.   

 

 

 

 

 

 

 

Степен и  Х а р а к т е р и с т и к а  
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VII  Повреди на зданията. Настъпва обща тревога - болшинството са уплашени и 

побягват навън; много хора трудно се удържат на крака, усеща се и от водачи 

на автомобили в движение. Мебели се преместват и голям брой предмети 

падат от полици. Звънят големи камбани. Сградите се повреждат, някои - 

значително: постройките с подсилена конструкция получават пукнатини в 

мазилката, обикновените тухлени здания получават умерени повреди, като 

малки пропуквания на стените и частично срутване на комини. Каменните и 

кирпичени постройки получават тежки повреди, като големи пропуквания на 

стените, частични срутвания на стени и покриви. Могат да се нарушат 

съединителни части на тръбопроводи. Дървета и стълбове се клатят силно. 

Във водните басейни се образуват вълни и водата се размътва. Дебитът на 

изворите се променя. Кладенците променят водното си ниво. Отделни случаи 

на свличания по речни брегове и крайпътни участъци.  

VIII  Тежки повреди на зданията и паника. Изпитват безпокойство даже хора, 

управляващи превозни средства. В зданията - премества се и понякога 

преобръща тежката мебел, част от висящите лампи се повреждат. Постройките 

с подсилена конструкция получават малки пропуквания на стените, пукнатини 

в комините и срутване на част от тях. Много от обикновените тухлени здания 

получават повреди като срутване на комините, големи пукнатини в стените; 

някои от тях могат да получат частични обрушвания. Много от селските 

постройки от кирпич и камък получават разцепване на каменните основи, част 

от зданията се срутват. Нарушаване на връзки в тръбопроводи. Ограничени 

срутвания край пътищата и реките. В почвата се появяват пукнатини; 

възможни са и в асфалта. Променят се дебитът и нивото на водоизточниците.  

IX  Всеобща паника сред хора и животни, всеобщи повреди на зданията и 

много разрушения. Постройките с подсилена конструкция получават зеещи 

пукнатини в стените, до разрушаване на конструктивни връзки и срутване на 

части от зданията. Много от обикновените тухлени здания се обрушват 

частично, а някои от тях - напълно. Много постройки от кирпич и камък се 

срутват напълно. Паметници и колони се прекатурват. Появяват се или 

пресъхват извори. Широки и дълги пукнатини в терена. Разкъсвания в 

подземни тръбопроводи. Възможни са изкривявания на ж.п. релси и повреди 

на пътни платна.Чести свличания и сривания на земни маси. Оводнявания в 

равнинни места.  

  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИ  ВАЖНИ  потенциални ефекти и последствия от земетресение при 

различна степен сеизмична интензивност (ефектите и последствията при по-висока 

интензивност включват всички изредени за предходната степен):  

6-та степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник /МШК/:   

            - поява на необходимост от мерки за опазване на обществения ред ("изплашващо" 

въздействие)  

7-ма степен МШК:  

            - повишен риск от автопроизшествия по време на труса;  

            - къси съединения по електропреносната мрежа по време на труса;  

            - в планински райони: нарушена проходимост в участъци от пътни платна и ж.п.  

трасета;  
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            - ранени хора (очаквани единични случаи)  

            8-ма степен МШК:  

            - трудно контролируемо поведение на хора и животни;  

            - висок риск от автопроизшествия, както по време на труса, така и след него;  

     - ранени, възможни и смъртни случаи;  

             - пожари в ограничени размери;  

             - прекъсване на токоподаване, евентуално и на телефонни линии;  

             - активизиране на свлачища;  

             - напълно непроходими участъци на транспортни артерии (свличания и слягания на 

почва, срутвания на скални късове и др.);  

             - възможни технологични аварии; - възможни аварии по тръбопроводи  

              9-та степен МШК:  

- наличие на пожари, наводнения;  

- смъртни случаи;  

- прекъснато електроснабдяване на големи територии;  

- възможни прекъсвания на водо- и газоподаване;  

- напълно неизползваеми транспортни артерии;  

- опасност от епидемии;  

- наложителна необходимост от медицинско обслужване, от подслони, завивки, храни 

и  

вода, осветителни и отоплителни източници.  
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Приложение № 11 

  

  

РАЗЧЕТ 
за необходимите продукти от първа необходимост за пострадало население при бедствие 

към 31.05.2019 г. 

  

№  Наименование  Мярка  
Количество за 

денонощие  

Стойност в лева  

1.  Хляб  Кг.  0,750  1,05  

2.  Сирене  Кг.  0,025  0,18  

3.  Масло  Кг.  0,025  0,56  

4.  Месо  Кг.  0,090  0,90  

5.  Минерална вода  литър  3  1,00  

6.  Захар  Кг.  0,025  0,30  

7.  Сол готварска  Кг.  0,010  0,01  

  Всичко      4,00  

  

За осигуряване на необходимите продукти са необходими 4,00 лева за едно лице за 

едно денонощие.  

  

Необходими средства за едно лице за три денонощия - 12,00 лева.  

  

За цялото населението на общината за три дни са необходими:  

  

  8500 души Х 12,00 лева = 102000,00 лева ………………… 
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Приложение № 12  

  

                   ЙОДНИ  ТАБЛЕТКИ - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА   

  

        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 РДПБЗН.   

         В никакъв случай не употребявайте йодните таблетки произволно.   

         Общи сведения за йодните таблетки  

         Таблетките са произведени от австрийската фирма “Lannacher Heilmittel Ges” m.b.H, 

a-8502 Lannacch, Austria.   

           Съдържание: 1 таблетка съдържа: 65 mg калиев йодид, съответстващ по 

съдържание на 50 mg йод.  

            Приложение на йодните таблетки  

           Йодните таблетки се пият с цел профилактика за защита на щитовидната жлеза от 

поемането и натрупването в нея на радиоактивен йод след авария в атомна електроцентрала. 

Поемането 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 вземат само в дозировката, описана в таблицата 

след решение за вземането им от оторизираните органи:  

          -  за населението – Министерство на здравеопазването и РД ПБЗН; 

          -  за персонала на АЕЦ – от Ръководителя на аварийните работи.  

         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 45 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 по лекарско предписание 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  
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              За да се избегне или намали нежеланото дразнене на стомашния тракт йодните 

таблетки се вземат след ядене, като се натрошават и се поемат с много течности.   

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  ½  

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 – РД ПБЗН  

         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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Приложение № 13 

  

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ  ПО ЧЛ. 35 И ЧЛ.36 ОТ ЗЗБ  
  

- Обекти по чл. 35 от ЗЗБ  

1. Бензино - газстанция  „ Галео“  ООД гр.Джебел.  

2. Бензиностанция „Ромпетрол“ гр.Джебел.  

3. Бензиностанция  „Петрол” гр. Джебел.  

4. Язовир “Плазище“ – с.Плазище общ.Джебел.  

5. Язовир “Боровица“ - с.Вълкович общ.Джебел  

      6.Язовир „Слънчоглед“ - с.Слънчоглед общ.Джебел. 

 

 

       Обекти по чл. 36 от ЗЗБ  

1. СУ „Христо Ботев” гр.Джебел, ул. „Тракия”  

       2. ПГ „Руска Пеева” гр.Джебел, ул. „Тракия”  

       3. СУ „Паисий Хилендарски” с.Припек общ.Джебел;  

       4. ОУ „Христо Смирненски” с.Рогозче общ.Джебел  

       5. ОУ „Васил Левски”с.Устрен общ.Джебел  

       6.  ДГ „Щастливо детство” гр.Джебел, ул.“Еделвайс“ 

       7.  ДГ“Рай“ с.Рогозче общ.Джебел 

       8. ДГ“Щастие“ с.Припек общ.Джебел 

        

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


