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І. ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА.

1.
Основание за разработване на плана за защита при бедствия.
Планът за защита при бедствия (ПЗБ) на територията на Община Горна Малина се
разработва на основание чл. 9, ал. 2, ал. 15 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
Общинският план за защита при бедствия е разработен от Общинския съвет за
намаляване на риска от бедствия по чл.65а, ал.1 от ЗЗБ
Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия на основание чл.65б, ал.1, т.2 от
ЗЗБ преразглежда и актуализира общинския план за защита при бедствия.
2.
Цели на плана.
Целта на плана за защита при бедствия на Община Горна Малина е:
1)
Да осигури организирани действия за защитата на живота и здравето на
населението на общината, опазването на околната среда и имуществото при бедствия
(превантивни дейности и спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи
при бедствия, пожари и извънредни ситуации);
2)

Подготовка на населението за поведение и действие при бедствия;

3)
Да уреди взаимодействието между частите на единната спасителна система и
осигури възможност за поетапно привличане на сили и средства в съответствие с
развитието на бедствието;
4)
Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на
предвидените мерки в плана;
5)

Планиране на средства и ресурси за ликвидиране на последиците от бедствия;

6)

Подпомагане и възстановяване на засегнатото население.

Основната цел на плана за защита при бедствия е своевременно извършване на анализи,
оценки и планиране за осигуряване защитата на живота и здравето на населението,
опазването на околната среда и имуществото при бедствия на територията на Община
Горна Малина при спазване на основните принципи на защита при бедствия чрез
своевременно провеждане на превантивна дейност, провеждане на дейности за
готовност и реагиране при бедствия, своевременно подпомагане и възстановяване,
ресурсно осигуряване и предоставяне и приемане на помощи.
3.
Задачи на плана за защита при бедствия:
1)
Планиране защитата при бедствия на територията на Община Горна Малина при
спазване основните принципи на защитата при бедствия.
2)
Своевременно извършване на превантивна дейност с цел намаляване риска от
бедствия на територията на Община Горна Малина.
3)
Създаване на организация за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяване на територията на Община Горна Малина чрез комплекс от дейности за
разпространяване на спешно предупреждение към обществеността за предстоящо
бедствие.

4)
Създаване организация за използване колективните средства за защита и
осигуряване на необходимите индивидуални средства за защита при бедствия на
територията на Община Горна Малина.
5)
Планиране и осигуряване на обучение на длъжностните лица и населението за
начините на поведение и действие за изпълнение на необходимите защитни мерки при
бедствия на територията на Община Горна Малина.
6)
Осигуряване на непрекъсната готовност на общинските структури от единната
спасителна система с цел предоставяне на достоверна информация за изпълнение на
дейностите по защита на населението в случай на опасност или възникване на
бедствия на територията на Община Горна Малина.
7)
Планиране и провеждане на тренировки и учения с цел подобряване на
взаимодействието и координацията на съставните части на единната спасителна
система и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия.
8)
Създаване организация за запознаване на юридическите лица, едноличните
търговци и физическите лица със задълженията им, произтичащи от ЗЗБ.
9)
Провеждане на дейности, свързани с осигуряване на доброволното участие на
лицата за предотвратяване или овладяване на бедствия на територията на Община
Горна Малина.
10)
Планиране и организиране предоставянето на неотложна и възстановителна
помощ на пострадалите лица и извършване на неотложни и възстановително работи
ликвидиране последиците след бедствия.
4.
Връзка на общинския план с други планове.
Общинският план за защита при бедствия е свързан с плановете за защита при
бедствия на:

Софийска област;

Органите на ОД на МВР и РУ на МВР, РДПБЗН и РСПБЗН;

РЗИ;

ЦСМП;

ОД ”БХ”
В общинския план за защита при бедствия се включва информация от лицата по
смисъла на чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ: 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 бедствие. Те 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.
Въвеждане на плана в действие.
При възникване на бедствие на територията на Община Горна Малина, кметът
на общината въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при
бедствия на основание чл. 65, ал. 2, т. 1 от ЗЗБ.
Кметът на общината може да обяви със заповед бедствено положение за цялата или за
част от територията на общината. По смисъла на чл. 48 от ЗЗБ „бедствено положение
е режим, който се въвежда в зоната на бедствието от определените в закона органи,
свързан с прилагането на мерки за определен период от време с цел овладяване на
бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи.
5.

ІІ.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

Територията на Община Горна Малина попада в категория урбанизирана
територия от четвърта група - населени места и селищни образувания с население до
10 000 души.
На територията на Община Горна Малина се изпълняват дейности и се намират
стратегически обекти от значение за националната сигурност в различните сектори,
както следва:
I. Сектор "Земеделие, производство и безопасност на храните"
1. Стратегически дейности.
1.1. Производство на храни.
1.2. Съхранение на храни.
1.3. Контрол по безопасността на храните.
1.4. Селско стопанство:
а) производство на храни;
б) съхранение на храни;
в) контрол по безопасността на храните;
г) напоителни системи.
II. Сектор "Екология"
1. Стратегически дейности:
1.1. Екология.
III. Сектор “Водни ресурси”
1. Стратегически дейности:

1.1. Осигуряване на питейна вода.
1.2. Контрол на количеството на водните запаси.
1.3. Мониторинг на качеството на водата.
IV. Сектор "Здравеопазване"
1. Стратегически дейности:
1.1. Спешна медицинска помощ.
1.2. Медицинска и болнична помощ.

V. Сектор "Енергетика"
1. Стратегически дейности:
1.1. Пренос на електрическа енергия.
VI. Сектор "Транспорт"
1. Стратегически дейности:
1.1. Осъществяване на сухопътен транспорт, в т. ч. изграждане и поддържане на
инфраструктурата и транспортните средства, необходими за нормалното
функциониране на тази дейност.
1.2. Осъществяване на железопътен транспорт, в т.ч. дейностите, осъществявани от
Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Български държавни
железници" - ЕАД.
VII. Сектор "Телекомуникации и информация"
1.
Стратегически дейности:
1.1. Фиксирани телефонни услуги.
1.2. Мобилна телефония.
1.3. Информационни системи (ИС) на държавната администрация.
1.4. Управление на Националната мрежа за сигурност и отбрана.
1.5. Дейност по пренасяне на класифицирана информация.
VIII. Сектор "Държавно управление"
1.
Стратегически дейности:
1.1. Гарантиране на демократичните устои на държавното управление.
1.2. Сигурност.
1.3. Защита от кризи и природни бедствия.
1.4. Поддържане на Националната система за спешни повиквания с единен
европейски номер 112 (НССПЕЕН - 112).
1.5. Дейностите, осъществявани от Специализираната куриерска служба във връзка
с изпращане, предаване, пренасяне и приемане на материали, съдържащи
класифицирана информация.
IX. Сектор "Финанси"
1. Стратегически дейности:
1.1. Разплащателни услуги.
X. Сектор "Образование, наука и технологии"
1. Стратегически дейности:
1.1. Управление на дейността по прилагане на държавната политика по социална
защита на населението.

Община Горна Малина е разположена в Югозападен планов икономически
район в централната част на Софийска област.
Община Горна Малина е една от двадесет и двете общини в Софийска област.
Заема площ от 336,3 кв. км
Основен фактор, който влияе върху развитието на общината е близостта със
столицата София.
Земеделските територии заемат площ 308 190,727 дка.
Горските територии заемат площ от 131 890 дка.
Физикогеографска характеристика на общината.
1. Общи сведения за общината.
1.1.Териториални административни граници на общината.

Община Горна Малина е разположена в централната част на Западна България, като
обхваща източната част на Софийската котловина, Саранската и Камарската
котловини.
Надморската височина е от 584 m в землището на с. Долна Малина до 1655 m в
землището на с. Стъргел - връх Звездец (Шиндарника), в Стара планина, който се
намира
на
границата
на
общините
Горна
Малина
и
Етрополе.
Втори по височина връх в община Горна Малина е Опор - 1089,2 m (Средна гора)
на 3,1 km североизточно от с. Байлово и на 4 км югоизточно от с. Макоцево.


РАЗСТОЯНИЯ ДО НЯКОИ ПО- ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ

Горна Малина - София: 30 км.
Горна Малина - Пловдив: 145км.
Горна Малина - Бургас: 338 км.
Горна Малина - Варна: 435 км.
1.1.1.
Териториални административни граници на общината.
Община Горна Малина граничи с общините Елин Пелин, Ботевград, Мирково и
Етрополе.
1.1.2.
Описание на релефа – характер на терена.
Територията на Община Горна Малина е разположена в източната част на
Софийското поле и разположените му от север склонове на Стара планина и от югюгоизток Средна гора. Планинските склонове общо взето са полегати и плавно се
спускат към котловинното дъно. Силно наклонените и стръмни терени са рядкост и са
предимно в северната част на общината в пределите на Стара планина. По същество
за същинска планинска среда може да се говори в перифериите на общината на
височина над 800 м. Релефът е високоравнинен, полупланински и планински.
1.1.3.
Хидрография
Община Горна Малина е бедна на води и водни запаси. През нея текат р.Макоцевска,
десен приток на р.Лесновска, поречие Искър и река „ Азмака”. Оттокът им е
целогодишен. В тях се вливат малки потоци, извиращи от полите на Стара планина и
Средна гора, но през сухите летни месеци част от тях пресъхват.
На територията на общината са разположени микроязовири в селата Белопопци и
Долно
Камарци.
Средногодишните валежи в общината са около 600 мл / м2. Равнинната част на
повечето населени места се характеризира с високи подпочвени води.
1.2.
Климатична характеристика на общината
В климатично отношение района на Общината попада в умерено-континенталната
климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област или поконкретно в климатичния район на високите полета в Западна Средна България.
За формирането на климата на общината влияят два основни фактора:
1. Котловинният характер на Софийското поле играе съществена роля по
отношение подчертаната континенталност и създаването на инверсионни състояния.

2. Преобладаващият северозападен пренос на силно трансформирани океански
въздушни маси, идващи от Северозападна Европа, идващите от север-североизток
континентални въздушни маси и проникващите от юг топли тропични въздушни маси.
Във връзка с географското положение и котловинния характер на територията,
продължителността на слънчевото греене за равнинната част (котловинното дъно) е
между 1976 и 2015 часа.
За изясняване на годишния ход на по-важните климатични елементи температура и валежи са използвани 40-годишни усреднени данни от
метеорологичната станция в гр. София.
Средна месечна и годишна температура на въздуха
Таблица № 1
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Данните от таблицата показват, че средната годишна температура е
сравнително ниска и че най-студените месеци през годината са януари и февруари - в
някои случаи температурата пада до -250 С. Не са изключени и резки понижения на
температурите през пролетта и есента. Като най-топли се очертават месеците юли и
август. Типичен пролетен месец е април, а типичен есенен - октомври.
В района на Община Горна Малина съществува опасност от късни пролетни и
ранни есенни слани - през втората половина на месец май и през първата десетдневка
на месец септември. Основна причина за това е котловинния характер на релефа.
Средна месечна и годишна сума на валежите в мм.
Таблица № 2
Mесеци
I
I
I
I
V
V
V
V
I
II
V
I
II
II
X
3
3
3
5
8
8
6
5
3
0
9
6
3
5
7
4
8

I
4
7

X
I
5
9

X
II
4
7

Средно
годишно
X
3
0

64

Разпределението на валежите през годината по месеци и сезони е
неравномерно - ясно изразен континентален климат. Количеството на валежите е найголямо през юни, а най-малко - през февруари и септември. Разликата между летния
максимум и зимния минимум е повече от два пъти. Средната годишна сума на
валежите е под средната за страната. Валежите от сняг са в периода ноември - април.
Това разпределение на валежите подчертава типичния умереноконтинентален
характер със зимен минимум и вторичен такъв в края на лятото и максимум в
началото на лятото.
Преобладават западните и северозападните ветрове, а през пролетта - източните.

Котловинният характер на територията обуславя висок относителен дял - около
40 на сто тихо време за равнините и предпланинските части, което за планинските
рязко намалява до 3,3 на сто за района на връх Звездец.
В сезонен аспект климатът на общината може да се определи така:
1. Зимата в Софийската котловина е най-студена и има сходство с характера й с
тази в Дунавската равнина.
2. Пролетта настъпва последна в Софийското поле в сравнение с останалата
част на страната.
3. Лятото е сравнително по-хладно отколкото в другите непланински райони на
страната.
4. Есента е значително по-топла от пролетта, а в някои случаи и от лятото,
когато максималните месечни температури са били през септември, а не през юли.
1.3. Демографска характеристика на общината
1.3.1. Списък на селищата в общината.
Населените места в общината са 14 села с административен център – с. Горна Малина
Промишлените и обслужващите функции са съсредоточени изключително в с. Горна
Малина. Икономическият облик на селата е селскостопански.
Средната селищна гъстота (4,16 селища на 100 км2) е малко под тази за страната (4,8).
Средното отстояние между населените места е до 5 км.
По степен на благоустроеност селата имат сходни характеристики – всички са
електрифицирани и водоснабдени, но в тях отсъства канализация.
Общината се състои от следните населени места: Априлово, Байлово, Белопопци,
Гайтанево, Горна Малина, Горно Камарци, Долна Малина, Долно Камарци, Макоцево,
Негушево, Осойца,Саранци, Стъргел, Чеканчево.
1.3.2. Численост на населението.
Числеността на населението в Община Горна Малина към 11.07.2019 година
населението в общината е 6643 души. Спрямо 2010 година се наблюдава лек спад на
населението. Той се дължи на отрицателния естествен прираст на населението (по-голям
брой починали,
отколкото раждания). Тази тенденция не успява да се компенсира от
механичния прираст на населението. Въпреки, че заселванията в общината през последната
година се увеличават, те не успяват да компенсират високата смъртност, която се дължи на
влошените демографски характеристики.
Населението на община Горна Малина към 11.07.2019 година:
Населено място
Горна Малина
Белопопци
Байлово
Долна Малина
Априлово
Гайтанево
Негушево
Осойца

Брой жители с
постоянен адрес
1308
577
219
275
967
133
127
154

Брой жители с
настоящ адрес
1513
699
347
337
1043
207
217
273

Саранци
Чеканчево
Макоцево
Долно Камарци
Стъргел
Горно Камарци
Общо за общината:














202
245
127
352
211
214
5111

278
296
375
440
268
350
6643

1.4. Стопанска характеристика на общината
В общината действащи към момента са малко на брой производствени единици.
В общинския център Горна Малина това са:
„Алфа-Марине” ООД със 100% немско участие и със седалище в Горна Малина. Основен
предмет на дейност е изработването на заваръчни конструкции с механична обработка с
приложение в корабоплаването, за животоспасяващи лодки и салове за всички видове
морски плавателни съдове, както и за офшорни отрасли (платформи за добив на газ и петрол,
генератори за вятърна енергия), метални конструкции и др.), платформи, падащи бордове на
камиони, метални палета за транспортиране на газови бутилки, както и строителни
принадлежности основно за Германия и Холандия;
Италианската фирма „Каст Футура“ е специализирана в производството на керамични
компоненти за бяла техника - готварски печки, бойлери, горелки и др. Пласмент – предимно
външен пазар;
Фирма „ Прометекс” – текстил
Брой работещи - 40
Долно Камарци:
„Индустриална химия“ ООД. Предприятието произвежда автокозметика и битова химия.
Пласмент-търговската мрежа;
„Линфорест” ЕООД - Производство на дървен материал за вътрешния пазар;
Металпродукт АМС” ООД - Производство на метални конструкции за външния и
вътрешния пазар.
Белопопци:
„ИЛЕА-М” ЕООД - произвежда детски храни за пазара в областите София и Пловдив;
„ВМТ-1” ЕООД – пакетиране на ядки и гъби за вътрешния пазар.
На територията на общината работят много микро предприятия като: сладкарски цехове,
автосервизи, шивашки предприятия, автотранспортни фирми и т.н.
СПИСЪК
на обектите от химическата промишленост, подлежащи на анализ за включване в
регистъра на общинската критична инфраструктура и/или в списъка на потенциално
опасните обекти

№
Наименование
по
на
ред
предприятието
1
2
1.
„Индустриална химия”
2
„Профекс биопродукти” ООД

Населено място
и
точен адрес
3
с. Долно Камарци
с. Горна Малина

Базова
стойност
/хил.лв/
4
закрито

Персонал
/бр./
5
27
-

Забележки:
Населено място и точен адрес – за обекти, намиращи се извън територията на населено
място, е посочено най-близкото населено място.

1.4.1.1.
Енергийна инфраструктура.
На територията на общината съществуват обекти от сектор „Енергетика” на
критичната инфраструктура. Списъкът на обектите от сектора, подлежащи на анализ за
включване в регистъра на общинската критична инфраструктура, е показан, както следва:
СПИСЪК
на обектите от сектор „Енергетика”, подлежащи на анализ за включване в регистъра
на общинската критична инфраструктура
№
по
ред

Наименование

Населено място
точен адрес

Базова
стойност
/хил.лв/

Персонал
/бр./

на

и

обекта

1

2

3

4

5

Подсектор „Производство и
пренос на електричество”
1.

Подстанция 110/20 KV

с. Априлово

-

Подсектор „Производство на
нефт и газ, рафиниране,
обработка, съхранение и
пренос чрез газопроводи”
1.

Бензиностанция/газстанция

с. Горна Малина

2

3.

Бензиностанция

с. Саранци

3

4.

Бензиностанция

с. Долна Малина

1

Забележка: Населено място и точен адрес – за обекти, намиращи се извън територията
на населено място, е посочено най-близкото населено място, а за линейни обекти – найблизки населени места до крайните точки на обекта.
1.4. Телекомуникационна инфраструктура
На територията на общината съществуват обекти от сектор „Информационни и
комуникационни технологии” на критичната инфраструктура. Списъкът на обектите от
сектора, подлежащи на анализ за включване в регистъра на общинската критична
инфраструктура е показан, както следва:
СПИСЪК
на обектите от сектор „Информационни и комуникационни технологии”,
подлежащи на анализ за включване в регистъра на общинската критична
инфраструктура

№
по
ред

Наименование

Населено място
точен адрес

Базова
стойност
/хил.лв/

Персонал
/бр./

на

и

обекта

1

2

3

4

5

-

Телекомуникационни центрове
(пощи, мобилни оператори)
1.

Сгради на БТК АД.

с. Горна Малина,Саранци,
Долно Камарци, Априлово,

2.

Клетки А1, Виваком, Глобул ?

Горна Малина, Априлово

6

Преносни проводи(мрежи) за
далекосъобщения (магистрални
оптични кабели и линии и
съоръженията към тях)
1.

БТК АД – оптичен кабел

Горна Малина-БелопопциБайлово

Забележка: Населено място и точен адрес – за обекти, намиращи се извън територията
на населено място, е посочено най-близкото населено място, а за линейни обекти – найблизки населени места до крайните точки на общината.
1.5. Образование.
Училищната мрежа в общината включва 3 учебни заведения, които са общински.
Предучилищното образование в общината включва 1 детска градина (ДГ) с два
филиала.
Местоположението, персонала и обучаемите в учебните заведения на
територията на Община Горна Малина, са дадени, както следва:

СПИСЪК
на
учебните и детските заведения на територията на община Горна Малина
(местоположение, персонал и обучаеми)
№ по
ред
4.
5.

Учебно заведение
Общински основни
ОбУ „Св.св. Кирил и
Методий”
ОУ „Отец Паисий”

Населено място
/адрес/

Персонал Обучаеми

с. Априлово

20

147

с. Долно Камарци

10

38

11.

1.

Средни
СУ „ Христо Ботев”
Детски градини
ДГ „Вяра, Надежда, Любов”с два филиали

с. Горна Малина

с. Горна Малина – основна
сграда
с. Априлово – филиал
с. Долно Камарци - филиал

50

381

27

158

3
3

24
11

1.6. Здравеопазване
На територията на общината съществуват обекти от сектор „Здравеопазване” на
критичната инфраструктура.
СПИСЪК
на
лечебните заведения на територията на община Елин Пелин, които се ползват от
жителите на община Горна Малина
(местоположение, персонал и леглова база)
№ по
Лечебно заведение
Населено място
ПерсоЛеглова
ред
/адрес/
нал
база
1.
,,МБАЛ,,-Елин Пелин АД
гр. Елин Пелин
97
70
2.
Филиал за спешна медицинска гр. Елин Пелин
28
помощ
3.





СМБАЛ
,,Скийн Системс”

с.Доганово

50

35

"Св. Анна" София АД
Университетска многопрофилна болница за активно лечение(бившата окръжна болница) Болницата разполага с 415 легла и извършва болнично лечение по основните и профилни
специалности, за които е получила разрешение: Вътрешни болести, Ендокринология и
болести на обмяната, Клинична хематология, Гастроентерология, Нефролотия, Пневмология,
Кардиология, Ревматология, Детски болести, Акушерство и гинекология, Обща и
ендоскопска хирургия, Кардиохирургия, Ортопедия и травматология, Урология, Неврология,
Неврохирургия, Лицево-челюстна хирургия, Анестезиология и интензивно лечение,
Офталмология,
Оториноларингология,
Инфекциозни
болести,
Физикална
и
рехабилитационна медицина, Неонатология, Обща и клинична патология, Клинична
лаборатория, Образна диагностика, Микробиология, Трансфузионна хематология. В
структурата на УМБАЛ „Света Анна” е разкрито Отделение по хемодиализа. Създадена е
Обща ТЕЛК за Софийска област с Передседател д-р В. Григорова - тел. 9759 174.
гр. София, ул. "Д.Моллов" №1 ; тел. централа 975 9200; e-mail: sv.anna_sofia@abv.bg
Изпълнителен директор: д-р Димитър Димитров – тел.: 9759 222
Оборудвани стоматологични кабинети на територията на общината:
Долно Камарци – 1 брой

д-р Орлин Борисов - Горна Малина;
д-р Христо Стоилов - Чеканчево;
• Здравна служба – Горна Малина
д-р Лиляна Стоянова


Практикуващи лекари на територията на общината:
д-р Лиляна Стоянова - Горна Малина;
д-р Ирина Серафимова – Априлово
д-р Ирина Тодорова – Чеканчево



Аптеки на територията на общината:
"Фармкомерс - ГМ" ЕООД - Горна Малина, работи със Здравната каса;
"Аника" ООД - Саранци, работи със Здравната каса;
ЕТ "Пепа Манджакова" - Долно Камарци;
• Здравен център „ Тиерра медика” – с. Априлово - тел. 0888 444 027
1. общопрактикуващ лекар
2. педиатър
3. специалисти – по график:
- вътрешни болести
- хирург
- кардиолог
- физиотерапевт
4. стоматология
5. рехабилитация
6. клинична лаборатория – по график
7. 48-часов стационар до транспортиране в болнично заведение – 3 легла
8. лекарства, хранителни добавки, медицински изделия и санитария
1.7.Финансов сектор
На територията на общината няма обекти от сектор „Финанси” на критичната
инфраструктура.
1.8. Общински щаб за координация на СНАВР

СП И С Ъ К
НА ЩАБА ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СПАСИТЕЛНИТЕ И НЕОТЛОЖНИ
АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ
Длъжност
Председател

Име, презиме, фамилия

Месторабота и длъжност

инж. Ангел Жиланов

Кмет на община Горна

Телефон
за контакт
0887805895

Малина
Зам. председател
и лице за връзка
с медиите
Секретар
Член
Член

Ангел Симеонов
Мария Павлова
арх. Мирослав Здравков

Член

полк. Орлин Гърков

Член

полк. Кръстю Кръстев

Член

подп. Ангел Петров

Член
Член

Цветанка Иванова

гл. инспектор Вельо
Велев
гл. инспектор Спаска
Стоянова

Член

Димитър Нарлийски

Член

Недялко Недялков

Член

инж. Мариета Братанова

Член

Николай Гаджанов

Член

Д-р Мая Луканова

Член

Инспектор Сашко
Чавдаров
Кметовете на населените
места:
Атанас Владов
Бойко Неделчев
Стефан Стефанов
Силвия Тодорова
Радой Иванов
Моника Николова
Никола Гостев
Никола Петров
Пенко Пенков
Христина Христова
Милка Таскова
Георги Нинов
Катя Димитрова

Заместник-кмет на
общината

0878676129

Гл. спец. „ОМП, ЗБНАК”
Секретар на общината
Гл. архитект на общината
Командир на под. 28860
Горна Малина
Началник в. ф. 18270
Горна Малина
Началник в. ф. 52370
Негушево
Началник Полицейски
участък Горна Малина
Началник РС „ ПБЗН” гр.
Елин Пелин
техн. Ръководител „В и К”
Горна Малина
ЧЕЗ Електро гр. Елин
Пелин
Ръководител РПС гр. Елин
Пелин
Директор ТП ЮЗП „ ДГС
– Елин Пелин”
Управител МБАЛ Елин
Пелин

0885999865
0885841513
0889002476

РД „ ПБЗН” - София

0885828220

Априлово
Байлово
Белопопци
Гайтанево
Горно Камарци
Долна Малина
Долно Камарци
Макоцево
Негушево
Осойца
Саранци
Стъргел
Чеканчево

0884301635
0889703060
0876505678
0876505695
0884301634
0878489840
0889205809
0876505741
0889014290
0886149373
0885999852
0897837076
0889705689

0885859055
0882556666
0888490274
0888475193
0885999846
0888447414
0886304211
0888620982
0897868849
0888012048
0888613674
0884371016

1.9.Водностопанска характеристика на общината.
На територията на общината съществуват обекти от сектор „Водни системи” на
критичната инфраструктура.
Община Горна Малина е бедна на води и водни запаси.През нея текат р.Макоцевска,
десен приток на р.Лесновска, поречие Искър и река „ Азмака”, също приток на река

„ Лесновска”. Оттокът им е целогодишен. В тях се вливат малки потоци, извиращи от
полите на Стара планина и Средна гора, но през сухите летни месеци част от тях пресъхват.
На територията на общината са разположени микроязовири в селата Белопопци и
Долно Камарци със следните характеристики:
СПРАВКА
ЗА ВОДОЕМИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА
ГОРНА МАЛИНА
1.5.

Воден обект – язовир Долно Камарци
№ на имота – ПИ 000348
Местност в землището на с. Долно Камарци – „ Язовира”
ЕКАТТЕ – 22647
залята площ – 55,112 дка
общ язовирен обем – 340 000 куб. М
дължина на язовирната стена – 189,00 м
диаметър на основен изпускател - ∅ 250 мм
начин на захранване на водния обект – от река „ Мала река” и околните дерета

1.6.

Воден обект – язовир Белопопци
№ на имота – ПИ № 000372 и ПИ № 000392
местност в землището на с. Белопопци –
ЕКАТТЕ – 03705
залята площ – 55,419 дка
общ язовирен обем – 103 000 куб. М
дължина на язовирната стена – 97 м
диаметър на основен изпускател - ∅ 300 мм
начин на захранване на водния обект - от река „ Азмака”

Средногодишните валежи в общината са около 600 мл/кв. м. Равнинната част на
повечето населени места се характеризира с високи подпочвени води.
1.10.Водоснабдителни и канализационни системи
Състоянието на водоснабдителната система на общината е описано подробно в
рисковите характеристики на обектите, както следва:
1.
Водни
системи

Язовир Долно
Камарци

висока степен на
уязвимост от
заплахи; силно
критичен за други
обекти

наводнение с
малка и средна
степен на
интензивност,
свлачища,
земетресение

оказва основно
влияние върху
подслона на
хората и
енергоизточниц
ите

2.

наводнение с
малка и средна
степен на
интензивност,
свлачища,
земетресение

оказва основно
влияние върху
подслона на
хората и
енергоизточниц
ите
рязко
влошаване на
електроснабдяв
ането и
информационн
ите услуги
оказва влияние
върху подслона
на населението,
мед.
Обслужване
( зарази)
въздейства
върху подслона
и
медицинското
обслужване
(зарази)
въздейства
върху
комуникационн
ит и
информационн
ите услуги

Язовир Белопопци

висока степен на
уязвимост от
заплахи; силно
критичен за други
обекти

Енергетика

Подстанция
110/20 kV,
с. Априлово

недостатъчна
зависим от
защитеност, липса
наводнения и
на заместващ обект
земетресения
в общината

Водни
системи

Река
„ Макоцевска”

уязвимост от
заплахи; критичен
за други обекти

свлачища,
земетресение
наводнения

Водни
системи

Река „ Азмака”

чувствителен към
външна заплаха;
влияе върху други
обекти

наводнения,
свлачища и
земетресения

ИКТ

Сграда на БТК-АД,
с. Горна Малина,
Долно Камарци,
Саранци,
Априлово, Байлово

чувствителна към
външна заплаха

наводнения, и
земетресения

опасност от
технологични
аварии
силно чувствителна
към външна
заплаха

наводнения,
пожари,
земетресение

не влияе

свлачища и
земетресения

въздейства
върху подслона

3.

4.

5

6

7 Химическа
промишленост
8.
Водни
системи

„ Индустриална
химия” – Долно
Камарци
Водоснабдителна
система

1.11. Хидроенергийни обекти.
1.11.1. Корекции на реки и брегозащитни съоръжения (защитни диги и подпорни стени
с височина над околния терен).
1.11.2 Язовири.
Наличието и характеристиките на водните басейни на територията на общината е
описано подробно в рисковите характеристики на обектите, подложени на анализ за
включване в общинската критична инфраструктура, както следва:
СПИСЪК
на водостопанските обекти, подлежащи на анализ за включване в регистъра на
общинската критична инфраструктура и/или в списъка на потенциално опасните
обекти

№
по
ред

Наименование
на
обекта

Населено място
и
точен адрес

Базова
стойност
/хил.лв/

1

2
Реки

3

4

Персонал
/бр./
5

с. Горно Камарци, с. Долно
Камарци, с. Макоцево,
с. Чеканчево, с. Саранци,
с. Негушево, с.Горна Малина,
с. Долна Малина
с. Белопопци, с. Гайтанево

20.4 км.

-

14.2 км.

-

Всички населени места на
територията на общината.

-

-

с. Долно Камарци,
с.Макоцево, с. Чеканчево, с.
Саранци, с.Негушево, с. Горна
Малина, с. Долна Малина
с. Белопопци, с. Гайтанево

-

1.

р. Макоцевска

2.

р. Азмака
Водоснабдителни системи
Водоснабдителна система община
Горна Малина
Язовири
Язовир Долно Камарци

1.

1.

2.
Язовир Белопопци
Забележки:
1. Населено място и точен адрес – за обекти, намиращи се извън територията на
населено място, е посочено най-близкото населено място.
2. За реките – в графа 4 се посочва дължината на реката на територията на общината.

Транспортна характеристика на общината
На територията на общината съществуват обекти от сектор „Транспорт” на
критичната инфраструктура.
През територията на Община Горна Малина преминават основните пътни артерии на
страната – главен път I- 6 ( София – Бургас). Преминава основната жп линия София –
Бургас.
1.7.

№
по
ред
1

Наименование
на
обекта

1.
2.
3.
4.

2
Пътна инфраструктура
Автомагистрала „Хемус”
РПМ Главен път I-6
Третокласен път 1001
Третокласен път 6004

5.

Общинска пътна мрежа
Железопътна инфраструктура

Населено място
и
точен адрес

Базова
стойност
/хил.лв/

3

4

Персонал
/бр./
5

-

-

гр.София – гр. Ябланица
гр.София – гр.Бургас
Разклон I-6 - АМ „ Хемус”
Разклон I-6 –Горна МалинаБайлово
Свързваща всички населени
места

1

ЖП линия София - Бургас

гр.София – гр. Карлово гр.Бургас – през населените
места – Горна Малина,
Негушево, Саранци,
Чеканчево, Макоцево, Долно
Камарци

-

-

III.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА ГОРНА
МАЛИНА.
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 4 на мерки или участието на специални сили или използването на
специални ресурси.
През последното десетилетие статистиката показва увеличаване броя на бедствията,
предизвикани от природни явления, които имат негативни последици за населението,
инфраструктурата и икономиката на страната.
За територията на Община Горна Малина са възможни:
1)
бедствия, предизвикани от природни явления – земетресения, наводнения, горски и
полски пожари, снежни бури, свлачища и срутища, обледявания, бурни ветрове;
2)
бедствия, вследствие на епидемии и пандемии по хората, животните и растенията;
3)
бедствия, вследствие на крупни промишлени аварии и пожари в обекти, работещи с
ядрени, взривоопасни и пожароопасни материали, радиоактивни вещества, промишлени
отровни вещества и токсични газове;
4)
бедствия, вследствие на транспортни инциденти - авиационни, железопътни, пътни и
речни.
3.1.1. Земетресения.
Разрушителният ефект от земетресенията се дължи на процесите, протичащи на
земната повърхност в района на епицентъра. 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. Това са:
пожари и взривове, вследствие повреди в електрозахранващи и газозахранващи инсталации;
наводнения, вследствие на огромни водни вълни - от разрушаване на язовирни стени и други
хидротехнически съоръжения; епидемии, причинени от нарушения във водоснабдяването и
канализацията; радиационна опасност при разрушаване в ядрено-енергетични обекти и др.
Територията на Oбщина Горна Малина е характерна с висока сеизмична активност и е сред
класифицираните като “втори ранг земетръсно-опасни участъци” по Земята. Тази територия
попада под въздействието както на вътрешни, така и на външни за страната сеизмогенни
райони с очакван магнитуд до 8 по Рихтер и интензивност от 9-та и по-висока степен по
скалата на Медведев – Шпонхоер – Карник.
Най-опасни последствия на територията на страната могат да се предизвикат от силни
земетресения в един от трите вътрешни сеизмични района:
Североизточен - включва Горнооряховската сеизмична зона (очакван магнитуд по
Рихтер до 7.5, интензивност от 9-та и по-висока степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-

Карник), Шабленска зона (максимален магнитуд до 8-ма, интензивност поне от 9-та степен
по Черноморското крайбрежие), Дуловската зона (максимален магнитуд 7.5, поради
относително голямата дълбочина на огнището, максималното въздействие е с интензивност
над 8-ма степен);
Средногорски - състои се от Софийска зона (максимален очакван магнитуд 6.5 - 7,
интензивност около 9-та степен), Маришка зона (максимален магнитуд 7.5, интензивност до
10-та степен), Тунджанска зона (магнитуд до 6, интензивност в епицентъра до 9-та степен) и
Подбалканска зона (магнитуд до 7.5 и епицентрална интензивност между 8-ма и 9-та степен);
Рило-Родопски - включва Струмска зона (максимален очакван магнитуд 8,
интензивност над 9-та степен в епицентралната област), Местенска и Западно-Родопска
(Велинградска) зони (във всяка от тях максимален магнитуд 6, съответно епицентрална
интензивност около 8-ма степен).
Като цяло 98 % от територията на България ще бъде подложена на сеизмично въздействие с
интензивност от 7-ма и по-висока степен, от които с интензивност от 7-ма степен – 51 %, с 8ма степен – 28 %, с 9-та и по-висока степен – 19 %. В тези райони попадат населени места с
население около 6 340 000 души, представляващо 80 % от населението на страната и могат да
бъдат разрушени частично или напълно 26 % от сградния фонд. В райони с интензивност от
8-ма и 9-та степени по скалата на MSK-64 попадат около 5 900 000 души, което е 74 % от
населението на страната.
При земетресение от висока степен се очакват значителни разрушения на инфраструктурата
на страната, което ще затрудни нормалното функциониране на държавата. Възможни са
взривове, пожари и в различна степен разрушения на около 30-35 % от жилищните сгради,
промишлените обекти и хидросъоръженията в засегнатите райони.
3.1.2. Наводнения
Наводнение е временно покриване на част от сушата с вода, която обичайно не е
покрита с вода. Обикновено са следствие от разливания на реки, от рязко повишаване на
нивото на моретата и океаните, от интензивни валежи и/или интензивно снеготопене, от
подприщване на течението в речното легло вследствие от натрупване на отпадъци, скални
материали и дървета, което довежда до намаляване пропускателната му способност.
Наводненията могат да бъдат:

природни, които са причинени предимно при топене на ледове и снегове, при валежи
или при образуване на запори от ледоход или замръзване;

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.
Най-сложна обстановка вследствие наводнение може да се очаква в низините и по
поречията на реките Дунав, Марица, Тунджа, Места, Искър, Арда, Камчия и др. Значителни
наводнения могат да настъпят по поречието на река Дунав при интензивно снеготопене на
снеговете в Алпите през м. май, а през февруари и март в резултат на ледоходи, при което са
застрашени около 500 000 души и около 73 000 декара земеделски земи.
В най-общия случай наводнения може да възникнат от по-бързо или по-бавно
повишаване на нивото на водата или от заливна висока вълна. В първия случай наводненията
причиняват наноси, повреда на материали и съоръжения, във втория случай към всичко това
се добавя и разрушително действие на високата вълна, което довежда до разрушаване на
сгради и съоръжения.

Най-често у нас стават наводнения от т. нар. дъждовно-речен тип. В много случаи се
наблюдава комбинирано въздействие на изброените фактори, от които единият почти винаги
е проливен дъжд.
Значителна част от територията на България е планинска. На територията на нашата
страна близо над 2000 реки образуват водосборите на 17 основни реки, както и водосборите
на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната граница. Оттокът на реките в
България е много различен през лятото, когато е минимален, и през пролетта, когато от дъжд
и снеготопене рязко се покачва нивото на реките. Поради планинския характер на терена у
нас наводненията траят по-кратко време, но са по-трудни за прогнозиране и имат кратко
време за реагиране.
С катастрофални последици могат да се окажат техногенни наводнения, настъпили
вследствие разрушаване на язовирните стени на язовирите Искър, Батак, Тракиец, Огоста и
Тополница, в заливните площи на които попадат 910 квадратни километра и около 650 000
души население.
Наводненията нанасят огромни щети за човешкото здраве, околната среда, културното
наследство и стопанската дейност в наводнените територии.
Във всеки район на речен басейн или звено за управление следва да се оценят рискът
от природни наводнения и необходимостта от допълнителни действия, като оценка на
потенциала
за
ограничаване
на
последиците
от
наводненията.
3.1.3. Радиоактивно замърсяване и други аварийни събития с възможни
радиационни последствия за населението и околната среда
Радиоактивно замърсяване би могло да се получи при:

авария в АЕЦ “Козлодуй”, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни вещества в
околната среда;

трансграничен пренос на радиоактивни вещества;

инциденти със сухопътни, плавателни и летателни транспортни средства (автомобили,
ж.п. вагони, кораби, самолети), превозващи радиоактивни материали;

авария в други обекти с ядрени и радиоактивни материали.
Радиационната обстановка и степента на радиационния риск за населението се
обуславят от следните фактори:

количеството (активността) и радионуклидния състав на изхвърлените в околното
пространство радиоактивни вещества;

метеорологичните условия по време на аварията;

годишния сезон;

разстоянието до населените места;

характера на застрояването и плътността на заселването на населените места;

метеорологичните, хидрологичните и почвените характеристики на територията;

вида на земеделските култури;

водоснабдяването;

начина на изхранване на населението.
3.1.3.1. Анализ на възможна авария в АЕЦ „Козлодуй”
При разработването на плана за базова авария е приета такава с иницииращо събитие
гилотинно скъсване на главен циркулационен тръбопровод с двустранно изтичане на

топлоносител от първи контур в херметичния обем. Резултиращата големина на скъсването е
със сечение на изтичането еквивалентно на Dу850 mm и е между реактора и главна
циркулационна помпа (ГЦП), близо до входния щуцер на реактора. В резултат на
иницииращото събитие налягането в първи контур и нивото в компенсатора на обема се
понижават бързо, като това води до сигнал за аварийна защита (АЗ) на реактора. Допуска се
загуба на външно електрозахранване в момента на скъсването, дизел генераторите не се
задействат. Хидро-акумулаторите започват да инжектират, когато налягането в първи контур
се понижи под тяхното налягане. Определянето на максималните натоварвания от налягането
върху стените на хермозоната се използва за анализ на радиоактивните изхвърляния към
околната среда. От гледна точка на радиационната защита най-тежката авария е тази, при
която има най-голямо изхвърляне на парна маса през мястото на скъсване, тъй като то води
до най-голямото превишаване на налягането в хермозоната. Стига се до разтопяване на
горивото. Изхвърлянето на маса и енергия от първи контур през мястото на скъсване
повишава налягането и температурата в хермозоната, които влияят върху изтичането от
хермозоната. През периода на превишаване на налягането в хермозоната радиоактивното
съдържание от повредените топлоотделящи елементи се освобождава в херметичния обем на
авариралия блок. За целите на сценария се допуска, че изхвърлената активност в
херметичния обем се изхвърля изцяло навън в околната среда, като байпас на херметичния
обем.
Резултатите от изчисленията са дадени във Външния авариен план на АЕЦ
“Козлодуй”.
В резултат на изхвърляне на радионуклиди в околната среда при авария в ядрен
реактор част от територията на страната може да бъде радиоактивно замърсена и може да се
очаква замърсяване на хранителни продукти и фуражи в засегнатите райони.
3.1.3.2. Възможни радиационни последствия от трансграничен пренос на
радиоактивни вещества при авария в АЕЦ “Черна вода”
В зависимост от конкретните метеорологични условия в момента на аварията на замърсяване
може да се подложи различна част от територията на областите Силистра, Русе, Добрич и
Варна. Затова се прилагат защитните мерки в зоната за аварийно планиране (Приложение №
3 - Зони за неотложни защитни мерки на територията на Република България при авария в
АЕЦ “Черна вода”, зони на отговорност на областите Силистра, Русе, Добрич и Варна.),
описани в Националния план за действие при авария в АЕЦ “Козлодуй”, като се има в
предвид и възможното допълнително замърсяване с тритий.
Това налага вземането на следните специални мерки за осигуряване на радиационна
защита на населението в случай на трансграничен пренос на радиоактивни вещества при
авария в АЕЦ “Черна вода”:

оповестява се населението за аварията и се разясняват мерките и поведението му при
трансграничното радиоактивно замърсяване (чрез оперативния дежурен на ГД “ПБЗН” МВР, чрез ОКИЦ – Силистра, Русе, Добрич и Варна и чрез медиите преминава се в режим на
непрекъснато измерване на системите за радиационен контрол;

привеждат се в готовност силите на ЕСС в областите Силистра, Русе, Добрич и Варна;

извършва се йодна профилактика;

извършва се анализ на води, хранителни продукти, фуражи и др. в лабораториите по
гамаспектрометричен
анализ;
осигурява се жизнената дейност на населението и добиване на практически умения в
условията на радиоактивно замърсяване - използване на консервирани храни и фуражи,
пиене на минерална вода, спазване на личната хигиена и хигиена на дома и населеното

място, преминаване на специален режим на пречиствателните станции, неизползване на
открити водоеми и др.
3.1.3.3. Инциденти с транспортни средства (автомобили, ж.п. вагони, плавателни
средства и самолети), превозващи радиоактивни материали
В случаите на инциденти с транспортни средства, превозващи радиоактивни
материали, може да се стигне до външно и вътрешно облъчване на лица от населението и
персонала, ликвидиращ последствията.
Ситуацията може да се усложни при наличието и на нерадиационни рискови фактори
като пожар, експлозия, химически реагенти и други, които следва да се анализират и отчитат
при реагирането.
3.1.4. Промишлени аварии, свързани с отделяне на опасни вещества
Промишлени аварии с отделяне на опасни вещества могат да възникнат в над 350
фирми
от
фармацевтичната,
металургичната,
химическата,
текстилната
и
нефтопреработвателната промишленост.
През територията на страната преминават продуктопроводи, които заедно с
компресорните станции и хранилището за природен газ в с. Чирен са потенциални пожаро- и
взривоопасни обекти.
При технологични аварии в обекти, работещи с нефт, нефтени продукти и природен газ биха
се създали условия за замърсяване и реална опасност за населението. Пожароопасни са
производствата на амоняк, хлор, целулоза и други химически продукти. Към тях се отнасят и
складовите бази за течни и газови горива, както в предприятията, така и в националната
система за снабдяване.
Условия за замърсяване на околната среда и реална опасност за населението биха се създали
и при разпиляването на живак, пестициди и други химикали и при възникване на аварии при
тяхното използване, пренасяне и транспортиране.
В големите промишлени обекти съществуват 55 сгуроотвали, хвостохранилища и
насипища, в които се извършва утаяване на оборотни промишлени води, съдържащи освен
механични примеси и опасни вещества. Пробиви в стените им могат да причинят заливане на
населени места и замърсяване на площи и водоизточници.
Замърсяване на околната среда с опасност за населението може да се предизвика при
разлив на нефтопродукти в териториалните води и при трансграничен пренос по река Дунав,
други гранични реки и Черно море.
Потенциална опасност от възникване на големи производствени аварии с образуване
на силно токсично замърсяване на околната среда може да се получи при природни бедствия,
аварийни спирания и/или ниска технологична дисциплина. Тези причини са предпоставка за
възникване на различни по характер и мащаби аварии, част от които съпроводени с
разрушения на отделни технологични линии или цели обекти, със замърсяване с опасни
вещества на обширни райони и човешки жертви.
Най-сериозни последствия биха възникнали при авария в обектите, работещи с опасни
вещества, които при пожари и взривове предизвикват отделяне на токсични газове.
Потенциална опасност от възникване на големи аварии представляват хранилищата за
нефтопродукти, втечнени и компресирани въглеводородни газове и компресорните станции
за природен газ и други технологични газове, които могат да доведат до възникване на
експлозии и пожари.

На територията на страната има (към 1.10.2010 г.) общо 155 обекта, които биха могли
да предизвикат голяма авария с опасни вещества в това число: 63 обекта с висок рисков
потенциал, от които 15 са обекти съхраняващи и/или използващи взривни вещества и 92
обекта с нисък рисков потенциал, от които 9 са обекти, съхраняващи и/или използващи
взривни вещества. Класификацията на тези обекти е извършена въз основа на Директива
96/82/ЕС относно контрола на риска от големи аварии с опасни вещества и въвеждащите я в
българското законодателство - Глава седма, Раздел I на Закона за опазване на околната среда
(ЗООС) и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване
на последствията от тях (ДВ, бр.39/2006г., посл.изм. ДВ, бр.25/.2010 г.).
При авария със съхраняваните работни количества опасни вещества от замърсяване са
застрашени общо 85 населени места с около 4 000 000 души население от които населени
места с особенна важност около 2 130 000 души и населени места първа категория около
601 000 души.
При авария с пълно изтичане на съхраняваните опасни вещества с отчитане на
преобладаващите приземни ветрове се образуват огнища на химическо замърсяване.
Времето за естествена дегазация в зависимост от метеорологичните условия е от 6–8 часа до
1–2 денонощия и зависи също така от условията за съхранение. Това налага провеждането на
голям обем дегазационни мероприятия при воденето на локализационните, спасителните и
ликвидационните мероприятия.
За намаляване разпространението на парите на отровните вещества е целесъобразно
да се използва "водна завеса" или предварително да се монтира дренчерна инсталация около
емкостите на промишлени отровни вещества.
Високата концентрация на парите на отровните вещества в зоните на разлива и
смъртоносната концентрация налага населението, работниците и служителите да бъдат
снабдени предварително с подходящи индивидуални средства за защита, а спасителните
работи да се провеждат с индивидуални средства за защита и изолиращи противогази.
Населението, работниците и служителите следва незабавно да бъдат изведени от
зоните на химическо замърсяване.
Най-тежка обстановка може да възникне при авария в обекти на “Лукойл Нефтохим”
АД – Бургас, “Полимери” АД, Девня, “Неохим” АД, Димитровград, като за тези обекти има
мобилни лаборатории на МОСВ за следене на състоянието на атмосферата. В страната
съществуват и различни складови стопанства на опасни химически продукти, които са с
изтекъл срок на годност и са потенциален риск за замърсяване на околната среда и хората.
3.1.5. Биологично заразяване
Съществуващите производствено-икономически условия, структурата на селското
стопанство, географското разположение на страната, влошената международна епизоотична
и епифитотична обстановка, търговията, вносът и износа с живи животни, продукти от
животински и растителен произход са условия за възникване на огнища на биологично
заразяване.
Появата на огнища на зараза може да стане чрез:

вдишване на заразен въздух;

употреба на заразени хранителни продукти и вода;

чрез ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи;

при контакт с болни хора, животни или заразени предмети.

био-терористичен акт – чрез заразяване на водоизточници, складови помещения,
фуражи, земеделски площи, храни и др.

3.1.6. Свлачища
Свлачищата са едни от основните неблагоприятни явления, които формират
потенциална геодинамична опасност. Досега са регистрирани повече от 900 свлачища в 350
населени места с обща площ 20 хил. хектара.
За предварителна оценка на разпространението на свлачищата и свлачищната
опасност в Р. България са съставени каталог и карта на свлачищата в М 1:500 000.
На територията на Република България са регистрирани, по данни от поделенията на
“Геозащита”, общо 917 бр. свлачища (в населени места, курортни комплекси и вилни зони).
От тях 504 бр. са активни; 208 бр. са потенциално активни; 205 бр. са стабилизирани. От
общия брой на регистрираните свлачища 242 бр. са достатъчно проучени, 140 бр. са средно
проучени и 535 бр. са недостатъчно проучени.
По материалите на кадастъра е направен преглед на разпространението на свлачищата
и по административни области.
От свлачищни процеси в регулационните планове на населените места са засегнати
2368 сгради, 20 826 м пътища и 19 538 дка земеделски земи и горски фондове.
Свлачищните процеси не са равномерно разпределени по цялата територия на
страната. Те са концентрирани в отделни области, характерни със специфичен геоложки и
тектонски строеж. Могат да се отделят няколко региона от страната с по-висока
концентрация на свлачищни явления. Такива са Дунавското крайбрежие, Черноморското
крайбрежие, Предбалкана, Софийската и Пернишката котловина и др.
От свлачищни процеси в най-висока степен са засегнати областите, разположени по
десния бряг на р. Дунав. В тези области са регистрирани 369 бр. свлачища, което
представлява 40 % от общия брой на регистрираните в страната свлачища. Геоложкият
строеж на десния Дунавски бряг (предимно плиоценски и кватернерни глинести седименти,
залягащи над устойчиви на ерозия скални и полускални кредни седименти) е предпоставка за
оформянето на значителни по размер свлачища. Засилената речна ерозия, подземните води и
човешката дейност предизвикват тяхното периодично активизиране.
Най-голям брой свлачища са регистрирани в Плевенска област – 156 бр. От тях 112
бр. са активни, а едва 2 свлачища са регистрирани като стабилизирани.
В областите разположени по Черноморското крайбрежие са регистрирани 121 бр.
свлачища, което представлява 13 % от общия им брой в страната. Във Варненска и Добричка
област 80 % от свлачищата са по крайбрежието. Значителна част от тях се активизират
периодично вследствие както на природни фактори така и на антропогенна намеса. Найвисок е процентът на активните свлачища във Варненска област – 31 бр. или 56 % от всички
активни свлачища по Черноморското крайбрежието. Броят на стабилизираните свлачища по
Черноморското крайбрежието е 38, което е 18 % от всички стабилизирани в страната
свлачища.
Областите, обхващащи части от Предбалкана, са засегнати от 256 бр. свлачища. Те са
сравнително плитки и със значително по-малък обем от свлачищата по Дунавското и
Черноморското крайбрежия. Предизвикани са предимно от речна ерозия и антропогенна
дейност (подсичане на стръмни склонове, претоварването им с насипи, повишение на нивата
на подземните води). Активните свлачища в тези области са 158 бр., или 62%, стабилизирани
са 39 бр., което прави 15 % от регистрираните свлачища.
Значително разпространение имат свлачищата в Софийска и Пернишка област.
Разпространени са предимно по периферната рамка на котловините. Обхванати от
свлачищните процеси са както палеогенските и неогенски седименти, така и кватернерните

отложения. Там са регистрирани общо 79 бр. свлачища, което е 9 % от общия брой.
Активните свлачища са 13 бр., а стабилизираните – 32 бр. Броят на укрепените свлачища за
трите района (София-град, София-област и Перник) е един от най-високите за страната – 40
% от общия брой регистрирани свлачища в тези области. Многобройни и най-големи са
свлачищата в Родопската област, но засега те не са достатъчно изучени.
С цел превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията
и абразията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството е разработило
национална програма за периода 2009 – 2013 г.
Стратегическата цел на програмата е предотвратяване на разрастването на свлачищни
и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети
на населените места и техническата инфраструктура.
3.1.7.Суша
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 страната.
3.1.8. Заплаха от голям пожар
Големи пожари могат да възникнат в обекти от промишлеността и критичната
инфраструктура, в горски масиви и земеделските площи (през периода на жътва).
Възникването на пожар в обекти от промишлеността и критичната инфраструктура
води до заплаха за живота и здравето на голям брой хора, големи материални щети и
замърсяване на околната среда. Голяма част от рисковите обекти са изградени в столицата и
големите областни центрове, където живеят около две трети от населението на България.
При наличието на множество малки огнища на пожар и при усложнена пожарна
обстановка се създават предпоставки за прерастването им в големи пожари, които обхващат
значителна територия. Ескалиране на обстановката, може да се очаква при продължителни
засушавания и екстремално високи температури (месец юли, август и септември) или
умишлени действия.
Релефните дадености на страната са такива, че част от територията е с преобладаващ
планинско - горист характер, като особено критични са планинските масиви СтранджаСакар, Рило-Родопския масив, Средна гора и южните части на Стара планина, където
преобладават горски насаждения от първа и втора степен на пожарна опасност и се създават
предпоставки за възникване на големи горски пожари. От пожарна гледна точка
проблемните са областите Хасково, Стара Загора, Благоевград, София, Пазарджик, Пловдив,
Ямбол и Бургас, където през последните 10 години са възникнали голям брой пожари,
прераснали в бедствия, развили се на големи площи и нанесени големи щети.
Опитът през последните години показа, че не е възможно същите да бъдат погасени с
използването само на жива сила и наземна техника. Доказана беше необходимостта от
използване на специализирани въздухоплавателни средства за гасене на големи пожари в
горските масиви. Примери за това са използваните през 2000 г. и 2001 г. вертолети Ми-17 и
вертолет Ми-26Т; през 2007 г. самолет ИЛ 72; през 2008 г. самолети “Canadair”. Тъй като
страната ни към момента не разполага с въздухоплавателни средства, специализирани за
борба с големи пожари в горските масиви, в случай на заплаха от възникване на такива
пожари е разработена „Процедура за искане и приемане на модул за гасене на горски пожари

с използването на въздухоплавателни средства чрез общностния механизъм за Гражданска
защита на Европейския съюз и други държави”, рег. № І 25867/12.08.2010 г.
От особена важност при овладяването на такива пожари са: своевременното
информиране за възникването и предприемането на ефективни действия за локализирането
на малките пожари; анализ на получената информация и прогнозиране развитието на пожара
с цел предприемане на своевременни мерки за запазване живота и здравето на хората.
За минимизиране на щетите от бедствия, породени от големи пожари, е необходимо
бързо съсредоточаване на сили и средства на Единната спасителна система (съгласно
плановете за взаимодействие) за организиране и извършване на евакуация на всички
застрашени хора и бързото ограничаване на разпространението на пожара.
3.1.9. Силни ветрове и смерч
Силните ветрове на територията на страната могат да доведат до прекъсване на
електроснабдяването, блокиране на пътища, нарушения на инфраструктурата и са заплаха за
живота и имуществото на хората.
Ураганният вятър, надхвърлящ значително ветровото натоварване при оразмеряването
на сгради и обекти, е рядко явление, но въпреки това се случва. Съществува опасност да се
получи такова натоварване върху конструкцията, че то да надхвърли проектното и да се
разруши или откъсне част от сградата. Това може да доведе до разрушения, възможни са и
човешки жертви.
3.1.10. Обилни снеговалежи, снежни бури и заледяване
Спецификата на континенталния климат е в основата на възможни снегонавявания.
Снежните виелици и заледявания са често явление за нашата страна. Характерни са за
месеците декември и януари, но могат да се проявят и през останалите зимни месеци.
Снежните бури и заледявания водят до нарушаване на въздушните комуникации, блокиране
на пътищата и е възможно да поставят в рискова ситуация живота на много хора.
Важен фактор, определящ дали снеговалежът има бедствен характер, е скоростта на
натрупване на снега. Понякога натоварванията от падналия сняг са толкова големи, че се
разрушават покриви, а в отделни случаи и цели съоръжения. Снеговалежите могат да имат
бедствен характер главно в населените места, където възпрепятстват, а често и блокират
напълно всички видове транспорт за различни периоди от време и причиняват значителни
проблеми в снабдяване на населението с храна, осигуряване на медицинско обслужване,
прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването.
Ниските температури са причина за обледеняването на електропроводите и други
открити комуникационни линии. Годишно около 50 – 60 % от страната е засегната от
снегонавявания и заледявания.
3.1.11. Бедствия вследствие инциденти с плавателни съдове
Речният и морският трафик в териториалните води на страната, в прилежащата зона и
в открито море, както и превозът на товари, в т. ч. опасни субстанции, са свързани с риск от
аварии или инциденти с плавателни съдове в открито море и в крайбрежните обекти.
Най-силно замърсяване може да се получи при аварии или разрушаване на плавателни
съдове, превозващи нефтопродукти.
Застрашени от замърсяване ще бъдат и питейните води, чиито сондажи и кладенци са
в близост до река Дунав, водите за напояване и тези използвани за промишлени цели.

Големи замърсявания ще се получат и при крупни аварии и разрушаване на
съоръженията на терминалите за нефтопродукти, нефтопреработващи рафинерии и крупни
бази, съхраняващи нефтопродукти.
При нефтено замърсяване на прилежащата бреговата ивица незабавно трябва да се
проведе операция по ликвидиране на разлива.
3.1.12. Автомобилни, железопътни и авиационни катастрофи
През територията на страната преминават основни железопътни пътища, пътища от
Европейската пътна мрежа и магистрални пътища, по които се транспортират различни по
количества и вид химически, пожароопасни и взривоопасни продукти.
При аварии или катастрофи с железопътни или автоцистерни е възможно да се
получат разливи на химически опасни или токсични продукти, свързани със загазоване на
различни по мащаби райони, със замърсяване на почви от разливане и на водоеми от
просмукване на продуктите.
При самолетни катастрофи е възможно да се получат голям брой жертви сред
пътниците, а ако катастрофата е над населено място са възможни разрушения и
допълнителни жертви сред населението, намиращо се в района на авиационната катастрофа.

3.1.13. Терористични актове
Терористичните действия са предварително обмислени и детайлно планирани и се
извършват от организации с различен конспиративен ред или конспиративна клетъчна
структура, която не се идентифицира с конкретна държава.
Обекти на терористични актове са публични личности (както български така и чужди
граждани), превозни средства, сгради и прояви с масово събиране на хора като например
зали, ритуални домове, транспортни средства, гари, летища, големи магазини, митинги,
концерти на открито, спортни прояви и т.н., при което разрушенията са огромни, а
човешките жертви – многобройни. Вероятни обекти за извършване на терористични актове
са също така и посолства, представителства и културно-информационни центрове на страничленки на ЕС и НАТО. Не следва да се изключва и възможността да се въздейства върху
обекти от критичната инфраструктура на страната, въпреки предприеманите мерки по
осигуряване на физическата им защита и сигурността на такива обекти.
С развитието на високите технологии се появиха и т. н. кибертерористи. Техни
основни обекти за поразяване са информационните системи, управляващи сложни
технологични процеси, както и информационните системи в държавното управление,
финансите, отбраната и т.н.
Използваните от терористите средства за поразяване могат да се дефинират в три
групи:

взривни устройства;

средства за физическо и психологическо поразяване на много хора, причиняващи
значителни екологични щети: източници на йонизиращи лъчения, токсични химични и
биологични вещества. Веществата, материалите и микроорганизмите, използвани като
средство за унищожаване се дефинират като оръжия за масово унищожение (ОМУ);

високи технологии - персоналните компютри и връзките между тях, компютърните
вируси и т.нар. логически бомби, чрез които могат да модифицират или унищожават бази от
данни и програмно осигуряване или да блокират нормалната работа на компютрите.

Основната опасност от организиране и осъществяване на терористичен акт на
територията на страната остават евентуални действия на отделни лица, групи и организации,
български или чужди граждани, или радикални елементи, проникнали по каналите за
нелегална миграция.
Съществуват фактори, които създават предпоставки за възникване терористична
заплаха срещу Република България:

обособен контингент от трайно установили се чужди граждани от рискови държави;

наличието на значителен миграционен поток от транзитно преминаващи лица и
такива, търсещи закрила у нас;

дейността на религиозни фондации и други неправителствени организации сред
българската мюсюлманска общност, насочена към нейното консолидиране на базата на
крайни форми на исляма;

наличието в страната на отделни симпатизанти на терористични организации и
радикални формирования, както на политическа, така и на религиозна основа;

вътрешният криминален контингент в Р България и по-конкретно организираната
престъпност и възможните й връзки с терористични структури.

приоритетните направления на външната политика и участието на страната в областта
на сътрудничеството със ЕС и НАТО срещу тероризма
Възможните сценарии за извършване на терористична дейност в страната могат да
бъдат следните:

смъртоносно въздействие върху големи групи от хора с цел множество жертви;

нарушаване на целостта или разрушаване на знакови сгради или обекти от критичната
инфраструктура с цел последващи поразяващи въздействия или шантаж;

вземане на заложници с цел шантаж;

проникване в компютърно управлявани мрежи от системи за управление на ресурси
(енергоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и др.) с цел нарушаване на нормалния
начин на функционирането им и шантажиране на обществото.
Очакваните последствия от извършен терористичен акт са изключително тежки. Найтежка обстановка може да се очаква при терористични актове с вземане на заложници. При
това могат да се очаква кризата да се развие и да добие трансграничен характер.
3.1.14. Невзривени боеприпаси
На територията на страната има неустановени по количество и месторазположение
невзривени авиационни, артилерийски, морски и стрелкови боеприпаси. Значителна част са
запазили бойните си възможности и представляват смъртоносна опасност при неправилно
боравене с тях. При попадането на такива боеприпаси в технологичния процес на
металургични предприятия, работещи със скрап са възможни големи производствени аварии,
свързани с човешки жертви и значителни материални загуби. През 2007 г. има регистрирани
104 случаи на открити невзривени боеприпаси, през 2008 г. - 108 случаи, през 2009 г. отново
- 108, до месец април на 2010 г. случаите са 41.
Статистиката показва, че случаите на откриване на невзривени боеприпаси не
намаляват с годините, т. е. опасността от инциденти с такива боеприпаси се запазва.
В тази връзка мисията на формированията от Въоръжените сили, определени за
оказване на помощ на населението при ликвидиране на невзривени бойни припаси, като

единствените оторизирани органи за извършване на тази дейност на територията на цялата
страна остава непроменена. Въоръжените сили изпълняват следните задачи:

подготовка и поддържане в готовност на сили и средства, предназначени за участие в
действията за защита на населението при ликвидиране на невзривени бойни припаси на
територията на цялата страна;
извършване на разузнаване на вида и разположението на
невзривените бойни припаси;

транспортиране и унищожаване на невзривените бойни припаси на съответния
полигон. Друга заплаха за населението и инфраструктурата на страната е наличието на
голямо количество излишни бойни припаси в складовете на Въоръжените сили. Вследствие
на структурните промени във Въоръжените сили се снеха от въоръжение голямо количество
бойна техника и боеприпаси. Тяхното съхранение се осъществява в 24 броя складови бази на
Въоръжените сили до намиране на тяхната реализация или утилизация. Проблемът с
боеприпасите е тяхното стареене дори и при правилно съхранение. При стареенето на
взривните вещества се развиват неподлежащи на контрол химически процеси, които биха
предизвикали пожар и съответно взривяване на боеприпасите. Наличието в хранилищата на
свръхколичества боеприпаси представлява потенциална опасност за населението и
инфраструктурата в района на тези складове. Министерство на отбраната планира
утилизацията на излишните 16 088 т боеприпаси да приключи до 2013 г., ако предвидените
финансови средства в бюджета на министерството бъдат осигурени
На базата на направения по-горе анализ може да се направи извод, че за населението,
инфраструктурата и околната среда на територията на общината съществуват заплахи от
възникване на бедствия, които биха довели до сериозни човешки и материални загуби:
1. Географските и климатични дадености, структурата на териториалното и
производствено разпределение в общината обуславят вероятността на голям брой различни
по вид бедствени и аварийни ситуации със сериозни последствия за населението и
националното стопанство.
2. Най-силно е застрашен районът на с. Горна Малина и селата около него поради
голямата гъстота на населението и наличието на потенциално опасни обекти и съоръжения.
В този район се очаква създаване на най-сложна обстановка и необходимост от най-голям
обем спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, особено при земетресение.
3. Местата със силно пресечен терен от територията на общината ще затрудни някои
видове спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствени и аварийни
ситуации в труднодостъпните райони.
4. Неблагоприятен фактор за организирането и провеждането на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на общината се явява липсата
на сили и средства от единната спасителна система и въоръжените сили.
5. Прогнозирането на възможните събития показва, че с тяхното проявление в района
на бедствията ще се нарушат жизнено важни системи за управление и нормалното
функциониране на обектите в общината.
6. Най-сложна обстановка ще се създаде при разрушително земетресение и
радиационни аварии в АЕЦ и хранилището в Нови Хан, община Елин Пелин.
7. За овладяване на кризисните ситуации, намаляване на загубите и ликвидиране на
последствията е необходимо планиране и съгласуване на по защитата на населението между
отделните обекти и Общинския съвет по сигурност съобразно даваните за страната указания
от Министерството на вътрешните работи (МВР).

8. Характерът на последствията от вероятните замърсявания изисква готовност за
използване на точно определени сили и средства за защита на населението и HС и
провеждане на предварителни мероприятия за намаляване на вредното въздействие от тях.
9. Обемът и спецификата на СНАВР налагат подържането в готовност на доброволни
формирования, сили и средства от единната спасителна система, фирмите и обектите на
централно подчинение, БЧК и др.
10. За своевременното провеждане на мероприятията за ликвидиране на
последствията, защитата на населението и осигуряване на условия за живот в общината е
необходимо създаване на запаси от материални, технически и финансови средства и
регламентиране на реда и начините за използването им.
11. Важно значение за успешната защита на населението имат превантивните
дейности и особено такива, които позволяват да се прогнозира появата и/или развитието на
бедствените явления, както и отстраняване на предпоставките за аварии и катастрофи.
12. При възникване на огнища на биологично заразяване (ОБЗ), от особена важност е
своевременното провеждане на профилактика, лечение и дезинфекция. Необходимо е да се
определят границите на ОБЗ от противоепидемичните и епизоотичните сили.
13. При възникване на бедствие, което засяга територията на цялата област щатните
сили на единната спасителна система ще се окажат недостъпни, което налага изграждане на
общински доброволни формирования за зашита при бедствия и аварии
.
ІV. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ
БЕДСТВИЯ.
Общи мерки за намаляване на риска от бедствия и защита на
населението (превантивни мерки) в общината:
1. Непрекъснат процес на анализ, оценка и прогноза за характера и последствията от
най-често проявяващите се бедствия – разработване и актуализиране на общинския план за
защита при бедствия.
2. Установяване на критичната инфраструктура и изготвяне на оценка на риска за
всеки обект.
3. Поддържане в добро състояние на общинските и местните пътища, общинските
сгради, предпазните съоръжения – водосборна дига и отводнителни канали в селата,
отводнителни съоръжения по улиците.
4. Упражняване на строг контрол за спазване на действаща нормативна уредба при
териториално-устройственото
планиране, инвестиционното проектиране,
изграждане и експлоатацията на строежите.
5. Осигуряване на запаси от индивидуални средства за защита за работниците и
служителите в общината и за населението в общината (за неработещото население, защото
собствениците, управителите или изпълнителните членове на търговски дружества и
еднолични търговци са задължени да осигурят ИСЗ за работниците и служителите си съгл.
Чл.13, ал. 2, т.2 и т.4 от ЗЗБ).). Поддържане на запасите от индивидуални средства за защита
в добро състояние (обновяване, обработване, контрол) и на склада, в който се съхраняват.
6. Поддържане в добро състояние на противопожарните хидранти и на достъпа до
тях.
7. Провеждане на мероприятия за усвояване на плановете за защита – организиране
на учебен сбор на председателя на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при

бедствие и ежегодно проиграване на плановете за защита; организиране на задължителни
обучения за служителите в общината за действие при бедствие и/или извънредна ситуация.
8. Поддържане на непрекъснато денонощно дежурство в общината за оповестяване
при опасност и при възникване на бедствие, пожар и извънредна обстановка; изпълнение на
функциите на пост за радиационно наблюдение и оповестяване (ПРНО).
9. Формиране и поддържане на сили и средства за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на общината – осигуряване на
обучение, защитно облекло, застраховка и заплащане на труда на доброволците.
10. Създаване на организация за действие и взаимодействие между органите за
управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на населението и
извършване на НАВР – съгласуване на планове за действие.
11. Осигуряване на финансови и материални средства за окомплектоване, обучение и
поддръжка в постоянна готовност на органите за управление, общинския щаб за изпълнение
на плана за защита при бедствия и силите за реагиране, доброволното формирование.
12. Организиране на обучения за информиране на населението за възможните
бедствия на територията на общината за правилата за действие и поведение при
възникването им.
Конкретните мерки за намаляване на риска от бедствия и защита на населението са
разписани в специализираните планове - приложение към плана за защита при бедствия.
V. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.
Дейностите по защитата на населението в случай на опасност или възникване на
бедствие са регламентирани в чл. 19, ал. 1 от Закона за защита при бедствия са:
1. предупреждение;
2. изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;
3. оповестяване;
4. спасителни операции;
5. оказване на медицинска помощ при спешни състояния;
6. оказване на първа психологична помощ на пострадалите и на спасителните
екипи;
7. овладяване и ликвидиране на екологични инциденти;
8. защита срещу взривни вещества и боеприпаси;
9. операции по издирване и спасяване;
10. радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии с опасни
вещества и материали и срещу ядрени, химически и биологични оръжия;
11. ограничаване и ликвидиране на пожари;
12. временно извеждане, евакуация, укриване и предоставяне на индивидуални
средства за защита;
13. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
14. ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични
взривове, епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести;
15. други операции, свързани със защитата.
Защитата на населението при обявяване на режим "положение на война", "военно
положение" или "извънредно положение" се осъществява в съответствие с разпоредбите на
Женевските конвенции от 12 август 1949 г. (необнародвани), ратифицирани с Указ № 181 на

Президиума на Народното събрание от 1954 г. (Изв., бр. 43 от 1954 г.), и Допълнителните
протоколи към Женевските конвенции от 1977 г., ратифицирани с Указ № 1586 на
Държавния съвет от 1989 г. (ДВ, бр. 62 от 1989 г.), съгласно чл.19, ал.2 от ЗЗБ. (Изм. - ДВ, бр.
80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)
VІ.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА

НА
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
И
ОТГОВОРНИТЕ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.

Дейностите по защита на неселението по т. V от плана се изпълняват от Eдинната
спасителна система.
Основни съставни части на единната спасителна система са:
•
РД "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР;
•
ОД на МВР;
•
Центрове 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.
Другите съставни части на единната спасителна система са:
•
Министерства и ведомства;
•
Общини
•
Търговски дружества и еднолични търговци;
•
Юридически
лица
с
нестопанска
цел,
включително
формирования;
•
Въоръжените сили

доброволните

Другите съставни части на единната спасителна система предоставят помощ при
поискване, съгласно плановете за защита при бедствия (чл.23, ал. 1 от ЗЗБ).
При възникване на бедствия съставните части на единната спасителна система, в това
число и община Горна Малина организират и изпълняват дейностите съгласно плановете за
защита при бедствия (чл. 24 от ЗЗБ).
Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи с разрешение на министъра на отбраната въз основа на
искане от съответния държавен орган, съгласно плановете за защита при бедствия на
съставните части на единната спасителна система (съгласно чл. 23, ал. 2 от ЗЗБ).
Плановете за защита при бедствия уреждат взаимодействието между частите на
единната спасителна система и осигуряват възможност за поетапно привличане на сили и
средства в съответствие с развитието на бедствието.
1. Основни дейности на РД „ПБЗН”
РД ПБЗН осъществява дейностите по защита на населението при опасност и
възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, извършва спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи, и дейности по ликвидиране на щетите в зоната на
поражение:
•
Разузнаване и оценка на обстановката;
•
Спасяване на пострадали и оказване на долекарска помощ;

•
Извеждане на пострадали и застрашени хора.
•
Спасяване на хора в разрушени сгради и съоръжения;
•
Спасяване на хора в замърсени, обгазени и наводнени райони;
•
Извършване на обеззаразяване на хора, техника и материално-техническо оборудване;
•
Спасяване на пострадали при катастрофи;
•
Извършване на издирвателни и аварийно-спасителни дейности;
•
Извличане на аварирала техника;
•
Прокарване на пътища и проходи за преминаване през разрушения и непроходими
участъци.
•
Транспортиране на бременни жени, болни и хора на хемодиализа с високо проходима
техника;
•
Самостоятелно или съвместно с други екипи от единната спасителна система РД
ПБЗН извършва:
•
издирване на хора;
•
ликвидиране на щетите;
2. Областният управител.
Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта
(съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗЗБ):
- създава щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия;
- при възникване на бедствие на територията на областта въвежда със заповед в
изпълнение областния план за защита при бедствия;
- може да обяви бедствено положение на територията на областта или част от нея.
- координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи,
възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една
община, както и когато кметът на общината е поискал това;
- организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване при
бедствия
3. Кметът на общината.
3.1. Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия
на територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ:
1. организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или
намаляването на последиците от бедствия;
2. осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението при
заплаха от възникване или за възникнало бедствие;
3. 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;
4. представя на областния управител ежегоден доклад за дейността по защитата при
бедствия;
5. създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия и за взаимодействие с националния щаб, щабовете към министрите и областния
щаб.
3.2. При възникване на бедствие на територията на общината кметът:
1. въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;

2. може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим, който се
въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен период от
време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи)
3. извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;
4. може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или
материална помощ в съответствие с възможностите им;
5. може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни
формирования;
6. може да поиска координация от областния управител;
7. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ
на пострадалите лица
8. организира и координира предоставянето на възстановителна помощ
на населението при бедствия;
9.
организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи
при бедствия.
Кметът на община, когато осъществяват ръководство и координация на спасителните
и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпращат на МВР писмена
информация за тяхното протичане.
3. 3. Предоставяне
на
неотложната
помощ
на
пострадалите
граждани – осигурява се и се предоставя от кметовете на общините и включва:
1.изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и
селскостопанските животни;
2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3. предприемане на други необходими мерки.
Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа необходимост ще
се извършва от секретаря на общината.
Когато кметът на общината поска координация на СНАВР от областния управител –
обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до областна администрация по факс при
дежурните в ОЦ на РД ПБЗН и на факс при дежурния по Областен съвет по сигурност.
Получените материални запаси ще се съхраняват в ритуалната зала на общината и в
другите складови помещения и ще се разпределят съгласно заявките.
Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по законосъобразното
изразходване на финансовите средства е главният счетоводител на община Горна Малина,
подпомаган от Секретаря на общината.
3.4. Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани –
предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността на
междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
4. Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП).
ЦСМП организира и осигурява:
1.Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали.
2.Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до
настаняването на пострадалите в болница.

3.Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни
ситуации, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, ПБЗН.
4.Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни заведения, в
които се извършват трансплантации.
5.Приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по автоматизирана
информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и
подадената информация до екипите.
6.Осигуряване на специализиран транспорт за:
а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;
б)
кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински
изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ;
в) транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни
заведения.
5. Управление, организация и ресурсно осигуряване на здравната помощ на територията
на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от Закона за здравето от
Директора на регионалната здравна инспекция и директорите на лечебните и здравните
заведения в област Софийска като:
 създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична
обработка,
лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;





формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;
осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни
фактори;
организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен
контрол в засегнатата територия;
формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности за защита при
бедствия, пожари и извънредни ситуации.

6. Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини.
При обявяване на бедствено положение на територията на общината, длъжностното
лице, отговарящо за опазване на реда и законността е Директорът на ОД на МВР – София
област.
В съответствие с чл. 52 от Закона за защита при бедствия, при обявено бедствено
положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:
 правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от
места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;
 правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота,
здравето и имуществото на лица или на околната среда;
 свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията, засегната от
бедствие, пожар или извънредна ситуация;
 правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала
осъществяването на спасителните работи.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат
предприети:
 временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне

на имущества от определената територия;
 забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии.
Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от Закона за МВР и
включва:
 отцепване (изолиране) на района;
 осигуряване на обществения ред и организация на движението;
 осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на
населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;
 осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и материалните
ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за евакуация;
 осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на РД ПБЗН за
провеждане на аварийно-спасителни дейности;
 оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ на
пострадалите;
 извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на слухове,
подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други престъпления;
 организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места,
където е извършена евакуация;
 оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане на
населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации и
не юридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;
 провеждане на следствено-оперативни мероприятия.
7. Силите на единната спасителна система от други области, включени в
неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към отделните
структури на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните
ръководители.
8. Комунално-енергийни дружества - ЧЕЗ и ВиК
Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите. С
приоритет се възстановят авариите в сгради за социални дейности, здравеопазване,
възстановяват и изграждат нови съоръжения в обекти за временно настаняване на
пострадали хора.
9. Търговски дружества за комуникационни услуги - фиксирани мрежи, мобилни
оператори, интернет -доставчици: Виваком, А1 и Теленор.
Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите и
осигуряване на покритие на мрежите.
10. Българският червен кръст (БЧК) може да осигури имущество за незабавно
подпомагане на пострадали хора при бедствия. БЧК има централна база в с. Долни Лозен
(Софийска община).
Складовите бази разполагат с резерв от имущество от първа необходимост за
подпомагане на 5 000 човека бедстващо население. Подпомагането чрез БЧК се извършва
при бедствие, чрез искане на председателя на общинската организация на БЧК до Областен
съвет на БЧК.

VІІ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ,
ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV.

НЕОБХОДИМИ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

Източниците за финансиране по плана за защита при бедствия на територията на
Община Горна Малина са общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ, републиканският
бюджет.
Когато финансирането на дейностите е за сметка на бюджетите на министерства и
ведомства и общинския бюджет, съгласно чл. 61, т. 1 и т. 2 на Закона за защита при бедствия,
финансовите средства за изпълнение на Общинския план за защита се осигуряват в рамките
на одобрените средства за съответните министерства и ведомства и бюджетни
взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния
бюджет на Република България за съответната година.
При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни
аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за заплащане
на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите -кметът на
общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи целесъобразността и
законосъобразността на разходите).
VІІІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
Координацията на съставните части на единната спасителна се осъществява чрез
оперативния център на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.
1. Оперативния центърт на РД ПБЗН:
1. Приема и оценява информацията за възникнало бедствие, пожар или извънредна
ситуация;
2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и
координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;
3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт, съставните части на единната спасителна система и населението за възникнало
бедствие;
4. По искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния
управител организира включване на предвидените в Плана за защита при земетресение
съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства
при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва
и архивира с възможност за последващо прослушване.
Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява
от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и Интернет връзки до
оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Софийска.
2. Ръководител на място.
Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система,
участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на
бедствието (мястото на намеса) се извършва от ръководител на място.





Ръководител на място е Директора на Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и
защита на населението" - МВР или оправомощено от него длъжностно лице, освен в
случаите на епидемии и епизоотии.
Ръководител на място при епидемии и епизоотии Директорът на РЗИ или Директорът
на ОД”БХ”.

При необходимост ръководителят на място сформира щаб с представители на
участващите екипи от ЕСС.
3. Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия.
Поименният състав на общинския щаб се определя със заповед на кмета на общината.
Общинският щаб осъществява взаимодействие с щаба за изпълнение на Областния план за
защита при бедствия и с националния щаб.
Основните функционални задължения на членовете на общинския щаб и основните
функционални задължения на всеки един член на общинския щаб са:
 Набира, анализира и обобщава информация за бедствената ситуация;
 Изготвя оценка на щетите;
 Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;
 Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината: подготвя
проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на подчинените
структури и координира изпълнението на решението;
 Подготвя доклади за промените в обстановката и предприетите дейности
/разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на населението;
 Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване с
кмета на общината.
ІХ. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА
СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ
ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЕ.
1. Наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването (съгласно чл. 11, ал.
1 от ЗЗБ) се основават на:
1. информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции;
2. информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични,
сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и
явления;
3. информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни
повиквания с единен европейски номер 112;
4. хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от
Националния институт по метеорология и хидрология, Агенцията за проучване и
поддържане нивото на река Дунав и други;
5. международен обмен на информация и данни.
Тази информацията се предоставя безвъзмездно на МВР и на министрите в рамките на
тяхната компетентност.

В страната е изградена комуникационно-информационна система, наречена
„Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна
опасност”.
Редът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт,
на съставните части на единната спасителна система и населението при опасност или
възникване на бедствие е регламентиран в наредба на Министерски съвет.
2. Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна
опасност.
При опасност или възникване на бедствие, изискващо координация на национално,
областно и общинско ниво, кметство и населено място се извършва ранно оповестяване на
органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС, и на населението.
2.1.Ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната
власт и на съставните части на ЕСС:
При необходимост от координация на национално ниво – ранното предупреждение и
оповестяване се разпорежда от Министъра на вътрешните работи или от упълномощени от
него длъжностни лица, включително по искане на компетентния с оглед характера на
бедствието министър, направено чрез НОЦ на ГДПБЗН.
В останалите случаи - ранното предупреждение и оповестяване се извършва по
разпореждане на главния секретар на МВР, директора на ГДПБЗН - МВР или началниците на
съответните РДПБЗН.
Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и на
съставните части на ЕСС се осъществява от ОЦ на ГДПБЗН - МВР.
При необходимост от координация на областно и общинско ниво, кметство и населено
място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва по заповед на областния
управител, кмета на засегнатата община или началника на съответното РД ПБЗН, съгласно
плановете за защита при бедствия.
Заповедта се изпълнява от съответния ОЦ и се информира НОЦ.
Искането/разпореждането за ранно предупреждение и оповестяване трябва да
съдържа информация за опасността или за бедствието, както и за органите на
изпълнителната власт и съставните части на ЕСС, които следва да бъдат уведомени.
Искането/разпореждането следва да се потвърди впоследствие в писмена форма.
С разпореждането за ранно предупреждение или оповестяване се определят групите за
оповестяване и длъжностните лица за оповестяване, както и начинът на свързване.
На общинско ниво групите за оповестяване са:
1. кметът и общинската администрация;
2. щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;
3. кметът или кметският наместник;
4. съставните части на ЕСС на общинско ниво (в т.ч. доброволците);
5. общата група, включваща лицата от групите по т. 1 - 4.
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на
органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС са алармиране,

оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция
за определен час.
Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в
групите при опасност от възникване или за възникнало бедствие или въздушна опасност.
Съобщенията се изпращат при:
1.Тренировка
2.Опасност от възникване на бедствие (наводнение) или авария в АЕЦ:
3.Бедствие, пожар и извънредна ситуация.
2.2. Ранно предупреждение и оповестяването на населението.
Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е предназначена
за едновременно предупреждение и оповестяване на големи групи хора на определена
територия за предстоящо или настъпило бедствие или въздушна опасност и за излъчване на
указания за необходимите мерки и действия чрез акустични сигнали и гласова информация.
За едновременното предупреждение и оповестяване на големи групи
хора
за
предстоящо или настъпило бедствие е предвидено да се излъчва национален
сигнал за тревога. Сигналът е непрекъснат вой на електронни/акустични сирени с
продължителност от 3 (три) минути (± 10 s) със скокообразно изменение на
честотата през 2 (две) секунди (± 0,2 s) с честота от 700 (± 20) до 1000 (± 30) Hz.
Националният сигнал за тревога е придружен от гласова информация, която включва
предварително записани съобщения - единни за страната - за вида опасност, и последващи
съобщения за конкретната ситуация. Предварително записаните съобщения по излъчват
няколкократно във вида: "Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от …………! Опасност
от …………….! Опасност от ……………………..!
( посочва се вида на опасността: наводнение; пожар; химическо замърсяване;
биологично замърсяване; радиоактивно замърсяване; ураган; снежни бури, снегонавяване и
обледяване).
Последващите съобщения трябва да съдържат информация за конкретната ситуация:
1. информация за характеристиките на бедствието - произход, мащаби, прогноза
за развитие;
2. указания за поведение и действия на населението.
За край на тревогата се излъчва национален сигнал за край на тревогата: сигналът
е непрекъснат вой на електромеханични/пневматични и/или електронни /акустични
сирени с продължителност минимум 2 (две) минути с номинална честота 425 (± 25) Hz.
След подаване на сигнала за край на тревогата се излъчва няколкократно гласова
информация със съобщение във вида: "Внимание! Внимание! Внимание! Край на тревогата!
Край на тревогата! Край на тревогата!".
При необходимост се излъчва и допълнителна информация.
При опасност или възникване на бедствие на национално ниво, ранното
предупреждение и оповестяването на населението се разпорежда от министъра на
вътрешните работи или от упълномощени от него длъжностни лица, включително по искане
на компетентния с оглед характера на бедствието министър, направено чрез НОЦ на
ГДПБЗН - МВР.

Ранното предупреждение и оповестяването на населението извън горепосочените
случаи се извършва по заповед на началника на съответното РД “ПБЗН”.
За целите на оповестяването в Община Горна Малина се поддържа денонощно
дежурство, което се осъществява от 4,5 оперативни дежурни при ОбСС (Дейност „Отбрана и
сигурност”), които осъществяват дежурство по график.
При опасност от бедствие или настъпило бедствие, пожар и извънредна ситуация в
Община Горна Малина оповестяването на населението ще се извърши чрез задействане на
сиренната система (на базата на ЕМС С-40) - вой на сирени в продължение на 3 минути.
Извършва се по разпореждане на кмета на общината от: дежурния при ОбСС - за с.
Горна Малина и кметовете на кметства (кметските наместници) или определени от тях
длъжностни лица.
На територията на общината има монтирани. електро-механични сирени С 40 с
местно задействане.
Задействането на сирените в с. Горна Малина ще се извърши от дежурните при
ОбСС, които не са на дежурство. Кметовете на кметства (кметските наместници) трябва да
задействат сирената, с която разполагат, а при невъзможност за задействане (авария),
оповестяването трябва да се извърши с камбанен звън или др. удари по звучащи предмети.
След задействане на сирените се предава
информация за опасността или
възникналото бедствие, пожар или извънредна ситуация.
Населението на общината се информира чрез мегафонни устройства от автомобили
на РУП и общината, изпращане на оповестители квартали и др. начини, определени от кмета
на общината, кметовете и кметските наместници.
На следващ етап гражданите ще бъдат информирани за предприетите защитни мерки
в общината: места за временно настаняване, ред за оказване на медицинска помощ и начин за
снабдяване с храни, вода и стоки от първа необходимост.
Отговорни длъжностни лица:
- Кмет на община;
- кметове на кметства и кметски наместници;
- дежурен при ОбСС - оповестяване по телефона;
Актуална информация за положението в общината и предприетите мерки за защита
на населението ще се публикува на официалния сайт на общината:
www.gornamalina.eu
Оповестяването по телефона ще се извършва от дежурния при ОбСС, по
разпореждане на кмета на общината при опасност или възникване на бедствие, пожар или
извънредна ситуация..
По телефона ще бъдат информирани:
- органите на управление (зам.кмет, кметове и кметски наместници);
- членовете на общинския щаб (за събиране на щаба и въвеждане в изпълнение на
общинския план за защита при бедствия);
- доброволците (за извършване на защитни дейности и неотложни аварийновъзстановителни работи);
- ръководители на публични и стопански организации за организиране защитата на
работещите и постоянно пребиваващите хора или за предоставяне на техника и оборудване
за извършване на неотложи аварийно-възстановителни работи.

При авария на дадено комуникационно съоръжение ще се използват възможностите
на останалите за пренос на данни. При невъзможност за оповестяване чрез технически
средства ще се изпращат предварително определени куриери.
4. Радио средства и телевизия - в населените места кметовете на кметства и
кметските наместници ще назначават оповестители. Националната телевизия и радио също
ще излъчват съобщения за обстановката в страната и предприетите мерки за защита.
5. Проводна свръзка - за осигуряване на връзка между общинския щаб и областния
щаб за изпълнение на плана за защита.
След оповестяването на членовете на общинският щаб и заемане на определените
работни места, ще бъдат изградени преки телефонни връзки с областния щаб. Те ще бъдат
изградени на работното място на общинския щаб - кабинета на кмета на общината.
6. Организация на оповестяването и отговорни длъжностни лица
За начало на оповестяването се счита времето на получено предупреждение от
националната система за ранно предупреждение и оповестяване, от дежурния при ОЦ на
ПБЗН или оперативния дежурен при ОблСС- Горна Малина.
Дежурният при ОбСС оповестява кмета на общината и по негово разпореждане членовете на общинския щаб, кметовете на кметства и кметските наместници, доброволците.
При техническа невъзможност за оповестяване, кметът на общината разпорежда да се
извърши оповестяване чрез предварително определени оповестители. Членовете на щаба
трябва да заемат работното си място до 30 минути от оповестяването.
При възникване на бедствие, пожар или извънредна ситуация на територията на
общината дежурният при ОбСС получава от кмета на засегнатото кметство актуална
информация за обстановката и незабавно докладва на кмета на общината. По разпореждане
на кмета на общината, дежурният при ОбСС продължава оповестяването на щаба,
доброволците, юридическите и физическите лица, определени за участие в неотложните
аварийно-възстановителни работи. При техническа невъзможност за оповестяване по
телефона, дежурният ще изпрати оповестители. Дежурните по фирми и учреждения
оповестяват своите формирования, а за резултатите докладват на дежурния при ОбСС.
Членовете на общинския щаб ще извършват постоянен обмен на информация с
Оперативния център на ПБЗН и областния щаб за размера на бедствието: засегната
територия, предварителни оценка за нанесените щети, брой застрашени хора, предприети
мерки за защита на населението и др.
Х. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ.
Информация за екипите и средствата на съставните части на единната спасителна
система, които ще се използват при бедствия, пожари и извънредни ситуации е предоставена
в специализираните планове
Планът за защита при бедствия на Община Горна Малина се разглежда ежегодно на
заседание на Общинския съвет по сигурност и щаба за въвеждане в изпълнение на
общинския план за защита при бедствия, като се провежда и тренировка за усвояването му.
Всички членове на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия
имат право на достъп, разглеждане и актуализиране на плана при промяна на условията и
законовите и подзаконовите норми.

ХІ.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
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I.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ.

Планът за действие при възникване на наводнение е единна част от Плана за
защита при бедствия на Община Горна Малина.
При обилни или продължителни валежи и при интензивно топене на снеговете по
поречието на реките и всички по-малки реки и дерета могат да настъпят наводнения.
Наводнение може да настъпи и/или в резултат на преливане водите, при пълно или частично
разрушаване стените и на малките язовири.
При обилни и продължителни валежи могат да се проявят частични наводнения в
самите населени места. Това може да стане в следствие на не доброто стопанисване на
отводнителните системи, непочистени водостоци и канавки. Ако не се вземат навременни
мерки, това от своя страна ще доведе до повреди или отнасяне на пътища, подпорни стени и
дори до появата на свлачища.
II.
МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ
НАВОДНЕНИЯ.
1. Възстановяване/изграждане на съоръжения.
1.1. Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или изграждане:
-степен на опасност на съоръженията;
-степен на опасност за населението и националното стопанство;
-необходимост от рехабилитация или изграждане;
1.2. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане;
1.2.1. Извършване на цялостен или частичен ремонт на язовири общинска собственост
– след извършване на експертна оценка.

1.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за
осъществяване на дейността:
-Дирекция „Устройство на територията, благоустройство и евроинтеграция” –
„УТБИ“.
2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и
съоръжения.
2.1. Определяне на критичните и потенциално опасни обекти, за които е необходимо
изготвяне на експертизи:
- всички общински язовири
2.2. Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизите:
-директор на дирекция “УТБИ”;
3. Система за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за
управление, силите за реагиране и населението.
3.1. Определяне на необходимостта от изграждане или модернизация на
съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване:
- на територията на община Горна Малина няма изградени такива системи.
Наблюдението на язовирите и реките се осъществява визуално от упълномощени от
кметовете лица.
3.2. Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация:
- предварително определяне на хора от кметовете (км.наместници) за наблюдение и
оповестяване в населените места за нивото на язовирите и по поречията на реките при
опасност от образуване на големи водни потоци и създаване условия за наводнения на
жилищни и стопански постройки.
3.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската
администрация за осъществяване на дейността:
- замескник-кмет;
- кметове ( кметски наместници) на населени места;
4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.
4.1.Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за организиране
и провеждане на обучението.
Организирането на цялостната процедура по обучението на щаба за координация,
силите за реагиране и населението, е задължение на секретаря на общината.
На настоящия етап обучението на органите за управление (в случая на щаба за
координация) и силите за реагиране се извършва по специална Програма за обучение на
формированията, разработена от съществуващата към съответния момент на издаването й
(2002 г.) Държавна агенция „Гражданска защита”.
На настоящия етап обучението на населението за защита при наводнения се извършва
на базата на Национална програма за обучение на населението от 2002 г., която предвижда
подготовка на работещото и неработещо население за адекватни действия при бедствия,
аварии и катастрофи.
На настоящия етап обучението в детските градини и училищата, за действия при
бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ се провежда по
Инструкция № 2 от 5 юли 2004 г., а на учениците - по „Указание за обучение за действия при
бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ, София, 2002 г., на

министъра на образованието и науката. Съдържанието на тези документи не е актуализирано
съобразно Закона за защита при бедствия. Не са разграничени ясно функциите на
служителите на МОН и тези на МИС. Указанието съдържа учебна програма, утвърдена от
министъра на образованието и съгласувана с тогавашните Държавна агенция “Гражданска
защита”, Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност” – МВР и Българския червен
кръст. Тя е разработена в съответствие със законовите изисквания, но не е съобразена с
възрастовите, физиологическите и психологическите особености на учащите се. Посочените
в Указанието помагала, които може да се използват за подготовката на учебните занятия са:
1) Учебно – методическо пособие на учителя за защита от бедствия, аварии и катастрофи,
издание на МОН, ГЗ, НСПАБ и БЧК 1994 г.; 2) Наръчник за оказване на първа помощ,
БМЧК, София, 1993 г. 3) Първа помощ при ПТП, БЧК, София, 1996 г.; 4) Учебно –
методическо пособие на учителя за защита и самозащита от пожари (I-X клас), НСПАБ,
София, 1998 г.; 5) Наръчник за първа долекарска помощ, БЧК, София, 2002 г. 6) Първа
помощ – превенция на злополуки, БЧК, 2001 г.
4.2
Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между
органите за управление, силите за реагиране и населението при наводнения.
Основната форма за провеждане на обучение на органите за управление, силите за
реагиране и населението за реагиране при наводнение, е практическата проверка на
усвояването на обучителните материали, разработени от дирекция „Национален учебен
център и подготовка на частния сектор /НУЦиПЧС/” към МИС (за органите за управление, за
силите за реагиране и за различните групи от населението), под формата на учения.
Ученията се провеждат в съответствие с програмите и плановете за обучение на
дирекция „НУЦиПЧС” към МИС.
С оглед на сериозната заплаха от възникване на наводнения за територията на
общината, е целесъобразно провеждане на учение за защита при наводнение по сценарий,
разработен от дирекция „НУЦиПЧС” към МИС (на този етап няма разработен сценарии в
дирекцията), веднъж на три години.
4.3. Източници на финансиране.
Провеждането на учение за отработване на взаимодействието между органите за
управление и силите за реагиране на общината, и населението на избраното населено място,
е целесъобразно да се финансира от бюджета на общината.
5. Дейности за намаляване на риска.
Тук се включват следните мерки:
набелязване на съоръжения за рехабилитация или изграждане(язовирни стени,
защитни диги и др.) и изготвяне на предложение за националната програма за защита при
бедствия;
набелязване на речни корита за почистване, и осигуряване на финансиране чрез
общинския бюджет за границите на населените места, изготвяне на заявка за финансиране
към операторите на водостопански обекти, които не се управляват от общината, а създават
риск за нея;
подготовка на заявки за експертиза на състоянието на критичните водостопански
обекти и съоръжения (към техните оператори);
изграждане/модернизиране на системите за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяване на органите за управление и силите за реагиране;

подготовка на заявки за прогнозиране на водните количества, включително
прогнозната височина на водния стълб и прогнозните заливни зони;
обучение на органите за управление и силите за реагиране;
провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за
управление, силите за реагиране и населението при хипотетични бедствия.
ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.
1. Предупреждение и информиране - това са най-неотложните мерки за намаляване
на въздействието от всяко бедствие. Предупреждение за продължителни, обилни дъждове и
опасност от наводнение се получава от оперативния център на ПБЗН в гр. София, на база
прогностични данни и информация от Националния институт по метеорология и хидрология
при БАН.
При опасност от наводнение навременното предупреждение е изключително важно за
намаляване на риска за хората и размера на щетите; създаване на предварителна организация
в общината, координиране на действията на силите и средствата на единната спасителна
система и населението.
2. Оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината и населението.
2.1. Оповестяване по Националната система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението.
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на населението
при наводнения в общината и областта се осъществяват чрез комуникационноинформационна система, наречена „Националната система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за
оповестяване при въздушна опасност.
Начините за оповестяване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване са
представени в т.VІІ от плана.
Кметът на общината може да разпореди оповестяване на населението с вой на сирени
в продължение на 3 минути. В останалите населени места, начинът на оповестяване е по
преценка на кметовете (кметските наместници): вой на сирени, удари по звучащи предмети,
камбанен звън, изпращане на оповестители.
На територията на общината има монтирани електро-механични сирени С 40 с местно
задействане.
Връзките се осъществяват чрез изградените телекомуникационни връзки в Община
Горна Малина: мобилен и стационарен телефон в приоритетен ред, както следва:
1. Оповестяване на дежурния при ОбСС.
2. Оповестяване на кмета на общината.
3. Разпореждане на кмета на общината до дежурният при ОбСС извършване на
оповестяване.
4. Оповестяване на кметове на кметства (кметски наместници), членове на щаба,
доброволно формирование и другите сили и средства (ръководители на публични и
стопански организации за организиране защитата на работещите и постоянно пребиваващите
хора)
За начало на оповестяването се счита времето на получено предупреждение от
националната система за ранно предупреждение и оповестяване, от дежурния при ОЦ на

ПБЗН или оперативния дежурен при и от дежурния при ОбСС- Горна Малина. Дежурният
при ОбСС оповестява кмета на общината и по негово разпореждане - членовете на
общинския щаб, кметовете на кметства и кметските наместници, доброволците.
2.2.Оповестяване по стационарни и мобилни телефони, интернет.
В общината съществуват възможности за връзка и за пренос на данни чрез: изградена вътрешна централа
интернет връзка, с възможности за електронен подпис на ел.документи:
e-mail: gmalina@abv.bg
Актуална информация за положението в общината и предприетите мерки за защита на
населението ще се публикува на официалния сайт на общината:
www. gornamalina.eu
Оповестяването по телефона ще се извършва от дежурния при ОбСС, по
разпореждане на кмета на общината при опасност от наводнение и при възникнало
наводнение.
При възникване на наводнение кметът на кметство или кметският наместник докладва
обстановката на дежурния при ОбСС. Дежурният при ОбСС незабавно докладва на кмета на
общината и по негово разпореждане оповестява щаба, доброволците, юридическите и
физическите лица, определени за участие в НАВР.
2.3.Оповестяване чрез мегафони за предаването на гласова информация и за
целите на ранното оповестяване на населението в населени места кметовете на кметства и
кметските наместници ще назначават оповестители.
2.4. Оповестяване чрез оповестители - при невъзможност за оповестяване на
членове на щаба по телефона, кметът на общината разпорежда да се извърши оповестяване
чрез оповестители - други работници/служители в общината.
3. Разузнаване на обстановката.
Кметът на общината назначава със заповед работна група, която да огледа
водосборната дига и отводнителните канали в община Горна Малина и други застрашени
обекти в населените места, за които има постъпили сигнали от кметовете. Ако има
наводняване на местата, където е възможно да се намират застрашени хора, животни и
културни ценности работната група извършва разузнаване за състоянието на пътищата и
подстъпите към наводнените райони. Обстановката се нанася на картата на общината
/населеното място/
•
Отговорни длъжностни лица за разузнаване на обстановката:
Заместник-кмет;
Директор на Дирекция
представител на РУП;
•
Необходими средства и ресурси: служебен, високопроходим автомобил.
4. Събиране на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия и
въвеждане в изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
При опасност от наводнение и възникване на наводнение общинския щаб се събира в
кабинета на кмета на общината и се запознава със събраната информация до момента.

Кметът на общината въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при
бедствия в частта „План за действие при наводнение”.
5.Кметът на общината може да обяви със заповед бедствено положение за цялата или за
част от територията на общината – съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗЗБ.
При наводняване на територии в община Горна Малина, в които има застрашени хора,
животни и материални ценности, аварии и прекъсване на основните комунално-енергийни
мрежи, кметът на общината може да обяви бедствено положение. В заповедта на кмета на
общината за обявяване на бедствено положение се посочват:
1. обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото
положение;
2. обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение;
3. границите на територията, на която се обявява бедственото положение;
4.мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни
ограничения върху правата на гражданите;
5. органите и длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки;
6. начало на въвеждане на бедственото положение и срокът за неговото действие, но
не повече от 30 дни /срокът може да бъде удължен при необходимост от кмета на общината
след съгласуване с областния управител/.
Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата,
послужили като основание за обявяването му от органа, който го е обявил.
Копие на заповедта за обявяване на бедствено положение се изпраща незабавно на
областния управител и на министър на вътрешните работи.
6.Оперативна защита при наводнение- ръководи се и се извършва от РД »ПБЗН».
6.1.Извършване на спасителни операции - спасителните работи започват с оказване
на помощ и взаимопомощ от съседи и близки на застрашените хора, от доброволците и
служители и работници в общината и кметствата.
Кметът на общината организира и координира действията по спасяване -извеждане на
хора, животни и изнасяне на движими културни ценности от залетите зони до пристигане на
екип на РД „ПБЗН”.
При пристигане на екип на РД ПБЗН - ръководителят на място поема ръководството
на дейностите на място и координира дейностите с кмета на общината. Дейностите по
извеждане на хора от наводнени територии се изпълняват съгласно инструкция за реда за
осъществяване на оперативна защита при наводнения (№ Із-8121з-915 от 01.12.2014г). и
включват:
1.Организиране прекъсването на електрозахранването в наводнения район;
2.Извеждане на хора, намиращи се в зоната на наводнението, като:
а) първи на извеждане подлежат бременните жени, майките с малки деца, болните на
легло, хората в неравностойно положение, хронично болните, чието лечение
изисква периодично посещение на болнични заведения (хемодиализа и др.), и възрастните
хора по списъци, предоставени от териториалните органи на изпълнителната власт;
б) особено внимание се обръща на извеждането на хора от дома за възрастни хора;
в) при невъзможност да бъдат изведени всички бедстващи ГДПБЗН в кратки срокове
транспортира храни, питейна вода, медикаменти, затоплящи напитки, дрехи и/или одеяла,
осигурени от териториалните органи на изпълнителната власт;
3. след извеждане на хората се оказва съдействие за изнасяне на потенциални

източници на биологично заразяване и други вещества, които при създалата се
ситуация
биха могли да предизвикат поражения върху хората или замърсяване на околната
среда,
4. извеждане на животни от зоната на наводнението;
5. изнасяне на движими културни ценности, като подготовката им за целта се
извършва от съответни специалисти в тази област;
6. извличане при необходимост на закъсали автомобили или друга техника.
Кметът на общината може да включи в дейностите доброволците, да привлече
допълнителни сили и средства от физически и юридически лица в общината, и да поиска
чрез ОЦ ПБЗН и областния управител допълнителни специализирани сили и средства от
незасегнати райони.
7. Непрекъснат обмен на информация с оперативния център на ПБЗН за
координиране на дейностите със съставните части на единната спасителна система
– извършва се чрез щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и
дежурния при ОбСС. Общинският щаб създава организация по своевременно набиране,
анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка. Членовете на щаба
подпомагат кмета на общината при изработване на необходимите разчети и вземане на
решения. Те организират изпълнение на взетото решение чрез: подготовка на необходимите
разпореждания, свеждане до знанието на подчинените структури и координират
изпълнението на решението. Подготвят доклади за промените в обстановката и предприетите
дейности /разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на
населението, които изпращат до областния щаб.
Отговорни длъжностни лица от общината:
Кмет на общината;
членове на общинския щаб;
дежурен при ОбСС.
8. Материално осигуряване на спасителните и неотложните аварийновъзстановителни работи - предвидено е да се осъществява от фирмите и ведомствата,
чиито сили участват в спасителните дейности. Същите трябва да бъдат оборудвани с
материали, инструменти, апаратура, транспортна и специална техника в зависимост от
предназначението им. В началото на спасителните работи - транспортната и специалната
техника трябва да бъде заредена с гориво от фирмите и ведомствата, като в последствие ще
се зарежда в бензиностанцията, с която общината има сключено предварително
споразумение.
Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице, ще уведоми
физическото лице или търговската организация за необходимостта от участие в неотложните
аварийно-възстановителни работи, и за осигуряване на някои от дейностите:
- привеждане в готовност на определени количества обменен фонд облекло, обувки;
- осигуряване на трайни, пакетирани хранителни продукти за предоставяне във
временните подкрепителни пунктове за населението и за силите от единната спасителна
система;
- осигуряване на материали /ГСМ, резервни части/ за подвижните продоволствени
отряди, осигуряващи силите и средствата на единната спасителна система;
- механизация за почистване на пътища.

В общината се създава и поддържа резерв от материални средства, необходими за
изпълнението на задачите по провеждането на неотложни аварийно-възстановителни работи.
Длъжностните лица, отговарящи за материално-техническото осигуряване непрекъснато
наблюдават и своевременно реагират на измененията на обстановката.
Техническото осигуряване на повредена техника при провеждане на неотложни
аварийно-възстановителни работи се осъществява от местни организации (в т.ч. стационарни
технически работилници, бази, автосервизи и др.). При повреждане на техниката се
организира извеждането й - малки неизправности се отстраняват на място от мобилни
ремонтни работилници. Създават се условия за непрекъснатост на спасителните и неотложни
аварийно-възстановителни работи, като се осигурява зареждане на техниката на място.
9. Предоставяне на неотложна помощ на пострадалите лица.
Съгласно чл. 55 от Закона за защита при бедствия - подпомагането и възстановяването
при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на
пострадалите лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие.
Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кмета на общината и
включва:
1.изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и
селскостопанските животни;
2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3. предприемане на други необходими мерки.
Логистичната подкрепа при наводнение включва:
- настаняване на пострадалите в определени места за временно настаняване;
- снабдяване с вода, храна, лекарствени продукти и медикаменти;
- транспортно обслужване;
- медицинско обслужване;
- битово обслужване и др.
9.1. Медицинско осигуряване – първа долекарска помощ ще се осигурява от съседи,
близки, които са открили пострадал. Те подават сигнал на телефон 112 и до общината
(кметството). Кметът на общината координира първоначалните дейностите по предоставяне
на медицинска помощ след наводнение до пристигане на екипи на ЦСМП – - координира
използване на целия наличен медицински ресурс в общината: общопрактикуващи лекари,
медицинските специалисти Други дейности по здравеопазването към общината /към
детските и учебните заведения/. Центърът за спешна медицинска помощ е основната
съставна част от единната спасителна система, която ще изпълнява дейности по
медицинското осигуряване на пострадалите хора. Най-тежко пострадалите хора ще
се транспортират до МБАЛ - Елин Пелин. Предвижда се изведените хора, които имат
наранявания да се настаняват във временни пунктове за оказване на медицинска помощ и
преценка за транспортиране до болнично заведение. Подходящите сгради са: здравна служба
– Горна Малина и здравните пунктове в съставните населени места на общината.
При недостиг на линейки за транспортиране на пострадалите ще се използват
подходящи автомобили, собственост на общината, на юридически или физически лица.
При необходимост на пострадалите ще се оказва първа психологическа помощ за
справяне със ситуацията.

Информация за броя на постъпилите на лечение, както и сведение за медицинските
екипи и стационарната болнична база се подава от МБАЛ - Елин Пелин до общинския щаб
Основната част от силите, извършващи медицинското осигуряване по време на спасителните
работи ще се въвежда от съседни незасегнати територии, чрез ОЦ – Горна Малина по искане
на кмета на общината.
• Отговорни длъжностни лица:
- секретар на общината - координира връзките с общопрактикуващите лекари,
органите на РЗИ, ЦСМП и МБАЛ.
• Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси - общопрактикуващи лекари в общината, медицински
специалисти, Други дейности по здравеопазването;
- материални ресурси - лекарства, превързочни материали, носилки,
9.2.Транспортно осигуряване
Транспортното осигуряване в общината се организира с цел евакуация на
пострадалите хора от наводнената територия и извозване до местата за временно настаняване
или до болницата в Елин Пелин (при недостиг на линейки). Осигуряват се транспортни
средства за извеждане на животни и материални ценности от наводнената територия, както и
за транспортиране на оборудване до местата за временно настаняване (легла, маси, столове),
хранителни продукти от първа необходимост, бутилирана минерална вода, облекла.
Транспорт се осигурява и за извозване на отпадъчни материали от разрушенията за
неутрализирането им.
• Отговорни длъжностни лица от общината, координиращи осигуряването на
транспорта:
- Зам.кмет на община;
- гл.спец.” ОМП, ЗНБАК”.
9.3. Подготвяне, разкриване и оборудване на временни медицински,
снабдителни, разпределителни и др. пунктове (в сгради, собственост на общината,
предварително уточнени или палаткови лагери) - подходящите места за временно
настаняване на пострадали хора са в сградите - общинска собственост по населени места,
както следва:
• Необходими средства и ресурси:
- оборудване, автомобили, работници за товаро-разтоварни работи.
9.3.1.Оценка на наличното оборудване и недостигащото
В общината няма достатъчно оборудване за обзавеждане на помещенията и
адаптирането им в места за временно настаняване на хора, останали без подслон: няма легла,
постелъчен инвентар /известни количества могат да се осигурят от оборотното имущество на
дом за стари хора/, маси и столове за хранене могат да се осигурят от столовата база на
училищата в община Горна Малина, заведенията за обществено хранене и развлечение,
читалищата и пенсионерските клубове във всички населени места.
• Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на наличното оборудване
и недостигащото
•
ст.счетоводител;
•
гл..спец.”ОМП, ЗНБАК”
•
кметове и кметски наместници;

9.4.Предоставяне на храна, напитки, облекла на пострадалите хора
Дейността се координира от кмета на общината, логистично се подпомага от щаба за
изпълнение на общинския план.
• Отговорни длъжностни лица:
- Кмет на общината или зам.кмет;
- секретар на общината -за привличане на допълнително оборудване от БЧК,
Агенцията за чуждестранна помощ и др.
- главен счетоводител
• Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси- работници за товаро-разтоварни работи;
- механизация и оборудване - автомобили за извозване на хранителните
запаси;
9.4.1.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща
• Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода,
медицински изделия, лекарствени продукти и други:
- ст.счетоводител;
- гл..спец.”ОМП, ЗНБАК”;
- кметове и кметски наместници;
9.4.2.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други: разчетът ще бъде изготвен според конкретната
необходимост, в зависимост от броя на пострадалите граждани, нуждаещи се от храни, вода
и медицински изделия.
Договорени споразумения с доставчици:
Предвидено е да бъдат изготвени предварителни договорни споразумения за
осигуряване на стоки и материали от първа необходимост в следните области:
• доставка на хляб - от производители в областта и от съседни области;
• доставка на питейна вода - с водоноски на В и К; бутилирана минерална вода
• доставка на хранителни стоки от първа необходимост - пакетирани храни, консерви,
трайни продукти и др.продукти за влагане в приготвянето на топла храна;
• горива за МПС – разположените на територията на общината бензиностанции;
• горива за отопление - дърва и въглища;
• механизация и оборудване.
Фирмите - доставчици на стоки и услуги се избират на конкурентен принцип, като
определящо при избора е съотношението - качество на разумна цена. Изборът на доставчик е
съгласно ЗОП.
При възникване на конкретна необходимост от стоки и материали - ще бъдат
подписвани двустранни договори между кмета на общината и определената фирма изпълнител по договора.

9.4.3.Изготвяне на обобщена заявка за снабдяване (с храни, вода, медицински
изделия, лекарствени продукти), съгласуване с кмета на общината и изпращане на
заявката до фирмите - доставчици.
Заявките за осигуряване на храна, вода, медикаменти, оборудване, облекла и
транспортни средства се изпращат от кметовете и кметските наместници на засегнатите
населени места, а за общинския град се изготвят на база извършена оценка на нуждите.
Всички заявки се обобщават, според броя на пострадалите хора и разчета за наличното и
недостигащото оборудване.
 Отговорни длъжностни лица:
- гл.спец. „ ОМП, ЗНБАК”
- ст.счетоводител.
9.4.4.Осигуряване на товаренето, транспортирането и доставката до местата за
временно настаняване на населението
В разчета на транспортните средства, с които ще се извозват стоките от първа
необходимост се включват всички автомобили на общината, и привлечените от физически и
юридически лица, които не са включени към момента в неотложни аварийновъзстановителни дейности.
 Отговорни длъжностни лица:
- зам.кмет на общината;
- гл..спец.”ОМП, ЗНБАК”.


Необходими средства и ресурси: автомобили - товарни микробуси, камиони и
работници за извършване на товаро-разтоварни работи.

9.4.5. Разпределяне на храна, напитки и облекло на пострадалите осъществява се от определените със заповед на кмета на общината отговорници на местата за
временно настаняване. Разпределянето е по опис, в съответствие с подадените в общината
заявки и утвърдената обобщена заявка за снабдяване.
За оперативност при разпределяне на помощите, същите ще се предоставят на главата
на семейството или домакинство.
 Отговорни длъжностни лица за управляване на местата за временно настаняване,
приемане и разпределяне на храни, напитки и облекло:
- кметове и кметски наместници;
9.4.6. Изхранване и временно настаняване на пострадалите домашни и
селскостопански животни - изведените животни се транспортират /завеждат/ до стопански
дворове или ферми, където се създават условия за временно отглеждане /изхранване/.
 Отговорни длъжностни лица:
- секретар на общината
-.гл..спец.»ОМП, ЗНБАК »
 Необходими средства и ресурси:
- човешки ресурси - работници в общината
- материали - фуражи, вода, транспортни средства.

10. Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи след
наводнение
Дейности по ликвидиране на последствията от наводнението, извършвани от екипите
на РД ПБЗН и РС ПБЗН (съгласно Инструкция № 8121з-915 от 01.12.2014 г. за реда за
осъществяване на оперативна защита при наводнение).
1. издирване на изчезнали хора;
2. изваждане на загинали хора и животни;
3. отводняване на сгради и др.;
4. подпомагане разчистването на засегнатите пътища със специализирана техника.
10.1.Отстраняване на повреди по Комунално-енергийните системи
Отстраняването на повредите по комунално-енергийните системи се извършва от
аварийни групи на ЧЕЗ, ВиК. Аварийните групи отстраняват повреди до пълно
възстановяване на системите. С приоритет се отстраняват авариите на обектите: здравна
служба, сгради за временно настаняване на пострадали. Впоследствие отстраняват
останалите повреди
• Отговорно длъжностно лице, координиращо дейностите по отстраняване на
авариите
- Зам.кмет на общината.
10.2. Инженерно осигуряване
Основните усилия на инженерното осигуряване след наводнение се насочват за
разчистване на пътищата - отстраняване на кални наноси, съборени дървета или части от
сгради; локализиране на авариите по комунално-енергийната мрежа; осигуряване на
електроенергия за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи.
Отстраняват се предпоставките за допълнително застрашаване живота на хората,
както и на силите, оказващи помощ чрез своевременно локализиране на авариите по
комунално-енергийната мрежа, укрепване или отстраняване на неустойчиви конструкции.
При необходимост от допълнителни сили и средства за извършване на неотложни
аварийно-възстановителни работи - кметът на общината може да поиска помощ от местни
физически и юридически лица, които разполагат с необходимата механизация. Кметът на
общината може да поиска допълнителни сили и средства от единната спасителна система
чрез Областния управител и Оперативния център на ПБЗН. Автомобилите, които ще
участват в извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи трябва да бъдат
заредени с горива за извършване на дейност за едно денонощие.
• Отговорни длъжностни лица:
- Кмет на община или Зам.Кмет;
- гл.спец.. „ОМП, ЗНБАК” - осигуряване на транспортни средства и горива за
автомобилите на общината и ЕСС.
10.3.Идентифициране и погребване на загинали:
При наличие на загинали хора се извършва констатиране на смъртта от лекар и се
издава смъртен акт от общината до 48 часа от констатацията. Общинската администрация
създава условия за идентификация на загиналите, уведомява близките, ако живеят извън
общината. В случай, че има хора, починали по време на извозването им до болнично
заведение или след откарването им в болница, процедурата по тяхното идентифициране се

организира от служба "Български документи за самоличност» към МВР и сектор ГРАО,
които издирват и известяват близките. Информацията за имената и броя на загиналите се
подава на представителя на РУ на МВР в общинския щаб. Общината създава организация за
своевременно погребване на загиналите хора -извършва служебно погребение на социално
слаби хора, и на хора, които нямат близки родственици или ако близките не са се отзовали и
не са извършили погребението. Отговорни длъжностни лица в общината:
- кмет на общината;
- секретар на общината;
- кметове на кметства и кметски наместници;
- гл.спец..»ГРАО»;
10.4. Санитарна обработка след наводнение
10.4.1. Обезвреждане на трупове на умрели животни - кметът на общината отправя
искане чрез оперативния център на ПБЗН за необходимостта от екарисажна дейност за
обезвреждане на труповете на умрели животни.
10.4.2. Почистване и дезинфекциране на отводнени сгради, имущество - кметът на
общината отправя искане чрез оперативния център на ПБЗН за осигуряване на
дезинфектиращи препарати. След получаването им в общината за създава организация за
разпределяне и предоставяне на засегнатите хора.
 Отговорно длъжностно лице в общината, координиращо извършването на санитарна
обработка
- Зам.кмет.
11.Осигуряване на реда и законността след наводнение
При необходимост от използване на специализирани изпълнителни органи от
системата на МВР с цел осигуряване законността и реда в общината, кметът на общината
отправя искане чрез оперативния център на ПБЗН за осигуряване на специализирани сили и
средства на МВР.
• Редът и законността в общината се осигуряват от РУ-Елин Пелин. Отговорно
длъжностно лице от общината, координиращо осигуряването на реда и законността:
- зам.кмет на общината.
12. Предоставяне на възстановителна помощ - възстановителната помощ за
пострадалите от бедствие лица се предоставя при условия, по ред и в размери, определен с
правилника за дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерски съвет. На основание чл. 56, ал.1 от закона за защита при бедствия
комисията взема решение за отпускане на целеви средства от републиканския бюджет за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.
Средствата се предоставят за:
1.разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи при бедствие на включените чрез оперативните центрове сили и
средства на единната спасителна система;
2.финансиране на неотложни възстановителни работи;
3.предоставяне на възстановителна помощ;

12.1.Изготвяне на подробна оценка за нанесените щети - извършва се всеки обект
поотделно. Извършва се по заповед на кмета на общината от общински комисии, които
включват техници и експерти: инженер-конструктор и лицензиран оценител. Дейностите по
оценка на щетите включват документиране - попълване на бланка за оценка на щетите и
фото заснемане на обекта.
12.2.Подготвяне на подробни план-сметки за възстановяване на нанесените щети
(по обекти) и обобщаване по населени места.
12.3. Подготвяне на искане на средства до МКВП при МС за разплащане на
непредвидените разходи за извършване на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи при бедствие за включените чрез Оперативния център сили и
средства на единната спасителна система; за финансиране на неотложни
възстановителни работи и за предоставяне на възстановителна помощ на населението
/за строителни материали или строително-ремонтна дейност на единствени жилища на
граждани/.
Исканията се подготвят от общинската администрация и изпращат от кмета на
общината с копие до областния управител - за включените сили и средства на единната
спасителна система (доброволни формирования, търговски дружества, еднолични търговци,
юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на
Министерството на здравеопазването и др.).
В искането се посочва правното основание за извършването на разходите (план за
защита при бедствия, заповед за възлагане на СНАВР - за привлечените сили, договор или
др.) и фактическите обстоятелства (събитие, място, време, предприети действия, включени
сили и средства на единната спасителна система).
Към искането се прилагат:
- справка за извършените непредвидени разходи по второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити;
- отчет с описи на разходооправдателните документи по второстепенни разпоредители
с бюджетни кредити или държавни предприятия;
- заповед за въвеждане плана за защита при бедствия по чл. 65, ал. 2, т. 1 от Закона за
защита при бедствия (ЗЗБ).
Областният управител в срок 30 дни от датата на получаване на искането от кмета на
общината изпраща в комисията становище относно целесъобразността на извършените
разходи;
Комисията може да изисква информация от оперативните центрове за включените
сили и средства на единната спасителна система.
• Отговорни длъжностни лица:
- Кмет на общината;
- Секретар на община
За привличане на средства от други източници: БЧК, АЧП и др. и изготвят финансова
обосновка на разходите на общината за участие в спасителните операции и извършване на
неотложни аварийно-възстановителни работи; изразходваните средства за осигуряване на
дейностите на единната спасителна система и привлечените допълнителни сили и средства. ст.спец. „ОМП, ЗНБАК” - осигурява платежните документи за закупени горива и
др.материали със средства на общината за осигуряване дейността на участниците в СНАВР;
заплатени услуги на привлечени сили и средства за извършване на неотложни аварийно-

възстановителни работи; закупено оборудване, храни и напитки за предоставяне на
неотложна помощ на населението.
12.4. Организиране изпълнението на решенията на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане при МС за разходване на отпуснатите
целеви средства по предназначение.
• Отговорни длъжностни лица за предоставяне на помощи на
населението:
- Кмет на община;
- Секретар на община - привличане на средства от други източници: БЧК,
- Главен счетоводител - контрол за целевото предоставяне и изразходване на
средствата.
- гл.спец..» ОМП, ЗНБАК» - окомплектованост на документацията по предоставяне на
помощта - двустранно подписани протоколи за приемане-предаване, фото заснемане и др.,
изготвя финансово досие на всеки обект и подготвя отчет до Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане на за целевото изразходване на средствата.
• Необходими средства и ресурси:
- транспортни средства за извозване на строителните материали до пунктовете за
раздаване.
12.5. Места за предоставяне на строителни материали на населението:
Местата за предоставяне на помощите по населени места ще се определят конкретно
на място за всяко населено място.

ІV.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И
ОТГОВОРНИТЕ
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.
1. Дейностите по защита на населението при опасност от наводнение и след
наводнение се координират от ръководител на място, определен съгласно Закона за
защита при бедствия (ЗЗБ).
Ръководител на място е началникът на Областно управление "Пожарна безопасност и
защита на населението" - МВР или оправомощено от него длъжностно лице
Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между
частите на ЕСС при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи.
При необходимост ръководителят на място сформира щаб с представители на
участващите екипи от ЕСС.
2.Основни мероприятия и
задачи,
които
се
изпълняват
от
РД
„ПБЗН” (РС „ПБЗН”):
2.1. Дейности по оперативна защита при непосредствена опасност от наводнение:
2.1.1. наблюдение
на
водното
ниво
и
състоянието
на
хидротехническите съоръжения, като информацията се събира в НОЦ;
2.1.2. аварийни дейности по елементи на хидротехнически съоръжения:
а)
отваряне или затваряне на изпускатели, саваци и др.;
б)
удълбочаване на преливници;
в)
тампониране, прорязване и др.;

2.1.3. отстраняване на подприщвания на водни течения;
2.1.4. прокопаване на водоотвеждащи канали;
2.1.5. координиране и участие в надграждане на съществуващи диги и изграждане на
временни диги чрез:
а)
използване на модулни елементи;
б)
нареждане на чували с инертни материали;
в)
натрупване на инертни материали;
2.1.6. участва в евакуирането на потенциални източници на биологично замърсяване
и др. под., попадащи в заливните зони, които биха предизвикали поражения върху хората
и/или замърсяване на околната среда;
2.1.7. при необходимост подпомага устройването на лагери за временно настаняване
на застрашеното население.
2.2. Дейности на РД ”ПБЗН” при наводнение:
2.2.1. разузнаване района на заливане и местата, където е възможно да се
намират застрашени хора, животни и културни ценности;
2.2.2. огледи за състоянието на пътищата и подстъпите към наводнения район и за
населени места без достъп вследствие на наводнени пътища;
2.2.3. откриване местоположението на хора, попаднали в бедствено положение;
2.2.4. извеждане на хора, животни и изнасяне на движими културни ценности от
залетите зони (след прекъсване на електрозахранването) - първи на извеждане подлежат:
бременните жени, майките с малки деца, болните на легло, хората в неравностойно
положение, хронично болните, чието лечение изисква периодично посещение на болнични
заведения (хемодиализа и др.), и възрастните хора);
2.2.5. при данни за наличие на опасни вещества в залятата зона, които могат да
нанесат щети или да предизвикат екологично замърсяване, извършват оглед на местата за
съхранение и при възможност вземат мерки за ограничаване/предотвратяване на щетата или
замърсяването;
2.2.6. изпомпване.
2.3. Дейности на РД ”ПБЗН след наводнение - ликвидиране последствията чрез:
2.3.1. издирване на изчезнали хора;
2.3.2. изваждане на загинали хора и животни;
2.3.3. отводняване на сгради и др.;
2.3.4. подпомагане разчистването на засегнатите пътища със специализирана
техника.
При необходимост изваждането на загинали хора и животни се извършва чрез
използване на алпийски способи, водолазно оборудване и екипировка, високо проходима
и/или плаваща техника.
При изнасяне на умрели животни, наводнени храни или други вещи, които биха се
оказали потенциални източници на биологично заразяване или причина за възникване на
епидемия, задължително се използват лични предпазни средства.
Отводняване и разчистване на засегнатите пътища със специализирана техника се
извършват само от правоспособни лица.
3.Областният управител.

Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта
(съгласно чл.64, ал.1 от ЗЗБ) и координира спасителните и неотложните аварийновъзстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън
територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това. Може да
обяви бедствено положение на територията на областта или част от нея. Областният
управител организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване
при бедствия.
При опасност за населението областният управител разпорежда да бъде временно
изведено населението на засегнатата община към друга община (или област). Населението,
което ще бъде временно изведено ще бъде настанено в пригодени помещения в училища,
физкултурни салони, общежития, кметства и др. за осигуряване на минимални условия за
живот.
4. Кметът на общината.
4.1. Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на
територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ.
При опасности от наводнение и при възникване на наводнение основните функции на
кмета на общината са:
- създаване на организация за своевременното оповестяване и информиране на
населението и на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
4.2. При възникване на наводнение на територията на общината, съгласно чл.65,
ал.1 от ЗЗБ, кметът:
1. въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;
2. може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим, който се
въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен период от
време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи);
3. извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;
4. може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или
материална помощ в съответствие с възможностите им;
5. може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни
формирования;
6. може да поиска координация от областния управител;
7. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на
пострадалите лица
8. организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на
населението при бедствия;
9. организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при
бедствия.
Кметът на община, когато осъществяват ръководство и координация на спасителните
и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпращат на МВР писмена
информация за тяхното протичане.
Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията му по чл. 65 от
Закона за защита при бедствия.

4.3. Предоставяне
на
неотложната
помощ
на
пострадалите
граждани - осигурява се и се предоставя от кмета на общината.
Неотложната помощ на пострадалите хора включва:
1.изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и
селскостопанските животни;
2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3. предприемане на други необходими мерки.
Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа необходимост ще
се извършва от секретаря на общината.
Когато кметът на общината поска координация на СНАВР от областния управител обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до областна администрация Софийска
област, при дежурните в ОЦ на РД ПБЗН и при дежурния по Областен съвет по сигурност.
Получените материални запаси ще се съхраняват в ритуалната зала на общината и в
другите складови помещения и ще се разпределят съгласно заявките.
4.4. Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността
на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски
съвет.
5. Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП)
ЦСМП организира и осигурява:
1. Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали.
2. Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до
настаняването на пострадалите в болница.
3. Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни
ситуации, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, ПБЗН.
4. Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни заведения, в
които се извършват трансплантации.
5. Приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по автоматизирана
информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и
подадената информация до екипите.
6. Осигуряване на специализиран транспорт за:
а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;
б) кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински изделия
и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ;
в) транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни
заведения.
6.Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ
на територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от
Закона за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и директорите на
лечебните и здравните заведения в област Софийска като:
 създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка,
 лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
 формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;





осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни
фактори;
организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен
контрол в засегнатата територия;
формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности;

7.Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини.
При обявяване на бедствено положение на територията на общината (и на област
Софийска) длъжностното лице, отговарящо за опазване на реда и законността е Директорът
на ОД на МВР София област.
В съответствие с Чл. 52 от „Закона за защита при бедствия”, при обявено бедствено
положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:
 правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от
места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;
 правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота,
здравето и имуществото на лица или на околната среда;
 свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията, засегната от
земетресението;
 правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала
осъществяването на спасителните работи.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат
предприети:
 временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на
 имущества от определената територия;
 забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии.
Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с Закона за МВР и
включва:
 отцепване (изолиране) на района;
 осигуряване на обществения ред и организация на движението;
 осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на
населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;
 осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и материалните
ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за евакуация;
 осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на РД ПБЗН за
провеждане на аварийно-спасителни дейности;
 оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ на
пострадалите;
 извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на слухове,
подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други престъпления;
 организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места,
където е извършена евакуация;
 оказване съдействие на органите на местното самРДправление по привличане на
населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации и
неюридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;
 провеждане на следствено-оперативни мероприятия.

8.Силите на единната спасителна система от други области, включени в
неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към отделните
структури на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните
ръководители.
9. Комунално-енергийни дружества - ЧЕЗ и ВиК.
Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите. С
приоритет се възстановят авариите в сгради за социални дейности, здравеопазване,
възстановяват и изграждат нови съоръжения в обекти за временно настаняване на
пострадали хора.
10.Търговски дружества за комуникационни услуги - Виваком, А1 и Теленор.
Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите и
осигуряване на покритие на мрежите.
11. Българският червен кръст (БЧК) може да осигури имущество за незабавно
подпомагане на пострадали хора при бедствия. БЧК има централна база в с. Долни Лозен
(Софийска община) и 3 междуобластни складови бази в Русе, Добрич и Бургас. Складовите
бази разполагат с резерв от имущество от първа необходимост за подпомагане на 5 000
човека бедстващо население.
V.
СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ,
ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV.

НЕОБХОДИМИ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

Източниците за финансиране по плана за защита при наводнение на територията на
Община Горна Малина са общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ, републиканският
бюджет.
Когато финансирането на дейностите при наводнение е за сметка на бюджетите на
министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл. 61, т. 1 и т. 2 на Закона за
защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския план за защита се
осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства и ведомства и
бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден със Закона за
държавния бюджет на Република България за съответната година.
При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни
аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за заплащане
на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите - кметът на
общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи целесъобразността и
законосъобразността на разходите).
VI.
НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.
Координацията на съставните части на единната спасителна се осъществява чрез
оперативния център на Регионална Дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.
Оперативния център извършва следните дейности:
1.
Приема и оценява информацията за възникналото наводнение;

2.
Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и
координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;
3.
Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението при
наводнение;
4.
По искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния
управител организира включване на предвидените в Плана за защита при наводнение
съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства
при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва
и архивира с възможност за последващо прослушване.
Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява
от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и Интернет връзки до
оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Софийска.
Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията между
частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи в района на наводнението. Ръководител на място е Началникът на
РД "Пожарна безопасност и защита на населението" София област, или оправомощено от
него длъжностно лице.
Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен със заповед
на кмета на общината, подпомага кмета на общината и осъществява взаимодействие с щаба
за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с националния щаб.
Основните функционални задължения на всеки един член на общинския щаб са:
• Набира, анализира и обобщава информация за бедствената ситуация;
• Изготвя оценка на щетите;
• Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;
• Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината: подготвя
проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на подчинените структури и
координира изпълнението на решението;
• Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване с
кмета на общината.
VІІ. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА
СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ ИЛИ
ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЕ.
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и на населението при наводнение на територията на общината и
областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена
„Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна
опасност”. Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване
са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция,
планирана конференция за определен час.

•Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в
групите: членовете на общинския щаб, кметовете и кметските наместници, доброволците,
дежурния при ОбСС. При опасност от наводнение те ще получат съобщение от системата на
мобилния си телефон с текст: Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! Имате
съобщение! Моля въведете вашия PIN!
•
"Внимание, опасност от наводнение!
•
"Внимание, опасност от наводнение!
•
"Внимание, опасност от наводнение!
При възникване на наводнение лицата ще получат съобщение от системата на
мобилния си телефон с текст: Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! Имате
съобщение! Моля въведете вашия PIN!
•
"Внимание, наводнение!
•
"Внимание, наводнение!
•
"Внимание, наводнение!
•
Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна
информация - конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.
•
Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или
експертно становище.
•
Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се
включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на решение за
реагиране при радиационна авария и опасност от радиоактивно замърсяване.
•
Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на
определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително
известени. Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво,
кметство и населено място се осъществява от ОЦ при РД ПБЗН, по разпореждане на
Директора на Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
При наводнение, изискващо координация на областно и общинско ниво, кметство и
населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на
искане на Областния управител, Кмета на засегнатата община, Ръководителя на съставната
част на Единната спасителна система или ръководителя на мястото на намесата. Исканията
се приемат чрез ОЦ при РД ПБЗН.
VІІІ.ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.
По решение на Кмета на общината се привеждат в готовност общинските сили за
провеждане на СНАВР.
Личният състав на щаба и приемателните комисии заема работното си място в
работно време до Ч + 30 минути, а извън работно време – до Ч + 60 минути.
Времето за реагиране на съставните части на единната спасителна система е
съгласно разчетите на всяка една от структурите участваща в единната спасителна система.

ПЛАН
ЗА
ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

ЧАСТ
ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ.
Разрушителният ефект от земетресенията се дължи на процесите, протичащи на
земната повърхност в района на епицентъра. 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. Това са:
пожари и взривове, вследствие повреди в електрозахранващи и газозахранващи инсталации;
наводнения, вследствие на огромни водни вълни - от разрушаване на язовирни стени и други
хидротехнически съоръжения; епидемии, причинени от нарушения във водоснабдяването и
канализацията; радиационна опасност при разрушаване в ядрено-енергетични обекти и др.
(Приложение № 1)
Територията на Oбщина Горна Малина е характерна с висока сеизмична активност и
е сред класифицираните като “втори ранг земетръсно-опасни участъци” по Земята. Тази
територия попада под въздействието както на вътрешни, така и на външни за страната
сеизмогенни райони с очакван магнитуд до 8 по Рихтер (Приложение № 2) и интензивност от
9-та и по-висока степен по скалата на Медведев – Шпонхоер – Карник.
Най-опасни последствия на територията на страната могат да се предизвикат от силни
земетресения в един от трите вътрешни сеизмични района:
Североизточен - включва Горнооряховската сеизмична зона (очакван магнитуд по
Рихтер до 7.5, интензивност от 9-та и по-висока степен по скалата на Медведев-ШпонхоерКарник), Шабленска зона (максимален магнитуд до 8-ма, интензивност поне от 9-та степен
по Черноморското крайбрежие), Дуловската зона (максимален магнитуд 7.5, поради

относително голямата дълбочина на огнището, максималното въздействие е с интензивност
над 8-ма степен);
Средногорски - състои се от Софийска зона (максимален очакван магнитуд 6.5 - 7,
интензивност около 9-та степен), Маришка зона (максимален магнитуд 7.5, интензивност до
10-та степен), Тунджанска зона (магнитуд до 6, интензивност в епицентъра до 9-та степен) и
Подбалканска зона (магнитуд до 7.5 и епицентрална интензивност между 8-ма и 9-та степен);
Рило-Родопски - включва Струмска зона (максимален очакван магнитуд 8,
интензивност над 9-та степен в епицентралната област), Местенска и Западно-Родопска
(Велинградска) зони (във всяка от тях максимален магнитуд 6, съответно епицентрална
интензивност около 8-ма степен).
Като цяло 98 % от територията на България ще бъде подложена на сеизмично въздействие с
интензивност от 7-ма и по-висока степен, от които с интензивност от 7-ма степен – 51 %, с 8ма степен – 28 %, с 9-та и по-висока степен – 19 %. В тези райони попадат населени места с
население около 6 340 000 души, представляващо 80 % от населението на страната и могат да
бъдат разрушени частично или напълно 26 % от сградния фонд. В райони с интензивност от
8-ма и 9-та степени по скалата на MSK-64 попадат около 5 900 000 души, което е 74 % от
населението на страната.
При земетресение от висока степен се очакват значителни разрушения на инфраструктурата
на страната, което ще затрудни нормалното функциониране на държавата. Възможни са
взривове, пожари и в различна степен разрушения на около 30-35 % от жилищните сгради,
промишлените обекти и хидросъоръженията в засегнатите райони.
Очакваните поражения по основните комунално съоръжения са, както следва:
- Електроснабдяване – силни повреди ще се получат по основните далекопроводи –
110 КV и разпределителната подстанция в Априлово и електросъоръжения; аварии ще има и
по електропроводите ниско напрежение и трафопостовете в населените места.
- Водоснабдяване – силни повреди на кладенците тип “Раней”, част от тях се очаква
да бъдат разрушени, което ще доведе до промяна на дебита и качеството на водата;
възможно е да има прекъсване на магистралните водопроводи и прекъсване на селищни
водопроводни мрежи; прекъсване на напорния и хранителния водопровод на водонапорни
кули. При аварии в ел.съоръжения (скъсване на подземни и надземни ел.проводи и аварии в
трафопостове) ще спре експлоатацията на помпите за захранване с вода.
- Далекосъобщения - Очаква се да има повреди по съоръженията на мобилните
оператори в общината, които осигуряват покритие на мобилната мрежа.
Възможно е да има деформация на Жп-линиите, както и свличания на пръст и камъни
по пътните платна. Рискът от възникване автопроизшествия по време на труса е голям.
При възникване на земетресение с магнитуд 7 - 8 степен по скалата на МШК ще се
създаде сложна обстановка, която ще засегне всички аспекти на обществения живот и
икономика на общината:
1. Ще има голям обем от спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи,
които трябва да се изпълнят в кратки срокове;
2. Недостиг на сили и средства от Единната спасителна система и общината за
провеждане на СНАВР (ще имат най-вероятно големи загуби). Спасителните работи ще се
организират и провеждат с използване на оцелелите сили и средства, и основно с привлечени
сили и средства от други области
3. Много увредени публични и частни жилищни сгради и много ранени хора,
нуждаещи се от откриване и спасяване. Възможни са и човешки загуби;

4. Разрушения и аварии по В и К, енергийната и комуникационните мрежи Възможно
е спиране на енерго и водоподаването към населените места;
5. Блокиран достъп до населените места, затрупвания по улици, което ще затрудни
провеждането на СНАВР.
6. Възможно е да възникнат вторични огнища на поражения - пожари в населените
места, взрив, обгазяване, които да застрашат в по-голяма степен живота на пострадалите
хора (могат да възникнат пожари и да се получи обгазяване на жилищни и производствени
сгради, при къси съединения от нарушение в производствения цикъл и използвано
ел.оборудване и др., както и наводнения на жилищни и обществени сгради, поради повреди
във ВиК - съоръженията.
7. Риск от възникване на епидемии, поради неспазване на санитарно-хигиенните
норми.
8.Голяма част от производствените предприятия ще спрат дейността си за
продължителен период от време (възможно е нарушаването на производствения цикъл да
доведе до пожари, промишлени авари);
9. Разрушенията на промишлени инсталации, пречиствателни съоръжения и др., могат
да нанесат поражения на околната среда.
10. Ще има дълъг възстановителен период.

II. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ
ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ.
2. Възстановяване/изграждане на съоръжения.
2.1.Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или изграждане:
- степен на опасност на съоръженията;
- степен на опасност за населението и националното стопанство;
- необходимост от рехабилитация или изграждане;
2.2.Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане Комисията под ръководството на директор на дирекция „ УТБЕ”, съвместно с представители
на собствениците на обектите определят приоритетните такива за възстановяване като се
изхожда от важността на обектите необходими за осигуряване жизнената дейност на
общината и състоянието им –
пътната инфраструктура и съоръжения
към нея,
производствени сгради, здравни заведения, училища, детски градини и т.н.
2.3.Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за
осъществяване на дейността:
- Дирекция „УТБЕ”;

3. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения.
3.1.Определяне на критичните и потенциално опасни обекти, които трябва да се
обследват с приоритети при необходимост да се изготвят експертизи:
№
по
ред

Наименование
на
обекта

Населено място
и
точен адрес

Базова
стойност
/хил.лв/

Персонал

1
1..
2.
3.

1
2.
3.
4.
5.
6.

2
Пътна инфраструктура
РПМ Главен път I-6
РПМ Път № 1001 през Горно
Камарци
Третокласен през Г. Малина
6004
Железопътна инфраструктура
ЖП линия София – Карлово Бургас
ЖП гара Макоцево
ЖП гара Долно Камарци
Спирка Негушево
Спирка Чеканчево
ЖП гара Саранци
Спирка Горна Малина

3

4

/бр./
5

гр.София – гр.Бургас
Разклон I-6 – АМ „ Хемус”

-

-

гр.София-гр.Бургас

-

-

с. Макоцево
с. Долно Камарци
с. Негушево
С. Чеканчево
с. Саранци
С. Горна Малина

-

-

-

-

Персонал
/бр./
5

Горна Малина- БелопопциБайлово- Мирково

Сектор Енергетика
№
по
ред

Наименование

Населено място

на

и

обекта

точен адрес

Базова
стойност
/хил.лв/

1

2

3

4

Подсектор „Производство и
пренос на електричество”
1.

Подстанция 110/20KV

с. Априлово

-

Подсектор „Производство на
нефт и газ, рафиниране,
обработка, съхранение и
пренос чрез газопроводи”
1.

Бензиностанция/газстанция

с. Горна Малина

2.

Бензиностанция

с. Саранци

3..

Бензиностанция

с. Долна Малина

1.
2.

Сектор Водни системи:
Язовир Долно Камарци
Язовир Белопопци

с. Долно Камарци
с. Белопопци

-

6
-

Базова

Пер-

Основни водоизточници:
№

Наименование

Населено място

по
ред
1
1.

2.

1.

1.
2.

на
обекта
2
Реки
р. Макоцевска

р. Азмака
Водоснабдителни и
канализационни системи
Водоснабди телна система
община Горна Малина
Язовири
Язовир Д олно Камарци
Язовир Белопопци

и
точен адрес

стойност
/хил.лв/

3

4

сонал
/бр./
5

Селата: Горно
Камарци,Долно Камарци,
Макоцево, Чеканчево,
Саранци, Негушево, Горна
Малина, Долна Малина
Белопопци, Гайтанево

-

-

-

-

Всички населени места на
територията на общината.

-

-

с. Долно Камарци
с. Белопопци

-

-

4. Система за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за
управление, силите за реагиране и населението.
4.1.Определяне на необходимостта от изграждане или модернизация на
съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване:
- на територията на община Горна Малина няма изградени такива системи.
Наблюдението на язовирите се осъществява визуално от упълномощени от кметовете или
стопаните на язовири лица.
4.2.Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация:
- предварително определяне на хора от кметовете и км.наместници за оглед в
населените места за нивото на язовирите и по поречията на реките при опасност от
образуване на големи водни потоци и създаване условия за земетресение на жилищни и
стопански постройки, опасности от допълнително срутване на сгради, проблеми по
електропроводи и др.
– за събиране на информация, която да се подаде в Община
Горна Малина;
4.3.Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската
администрация за осъществяване на дейността:
- секретаря на общината;
- кметове ( кметски наместници) на горе упоменатите населени места;
5. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.
5.1 Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за организиране и
провеждане на обучението.
Организирането на цялостната процедура по обучението на щаба за координация,
силите за реагиране и населението, е задължение на секретаря на общината.
На настоящия етап обучението на органите за управление (в случая на щаба за
координация) и силите за реагиране се извършва по специална Програма за обучение на
формированията, разработена от съществуващата към съответния момент на издаването й
(2002 г.)

На настоящия етап обучението на населението за защита при земетресение се
извършва на базата на Национална програма за обучение на населението от 2002 г., която
предвижда подготовка на работещото и неработещо население за адекватни действия при
бедствия, аварии и катастрофи.
На настоящия етап обучението в детските градини и училищата, за действия при
бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ се провежда по
Инструкция № 2 от 5 юли 2004 г., а на учениците - по „Указание за обучение за действия при
бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ, София, 2002 г., на
министъра на образованието и науката. Съдържанието на тези документи не е актуализирано
съобразно Закона за защита при бедствия. Не са разграничени ясно функциите на
служителите на МОН и тези на МИС. Указанието съдържа учебна програма, утвърдена от
министъра на образованието и съгласувана с тогавашните Държавна агенция “Гражданска
защита”, Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност” – МВР и Българския червен
кръст. Тя е разработена в съответствие със законовите изисквания, но не е съобразена с
възрастовите, физиологическите и психологическите особености на учащите се. Посочените
в Указанието помагала, които може да се използват за подготовката на учебните занятия са:
1) Учебно – методическо пособие на учителя за защита от бедствия, аварии и катастрофи,
издание на МОН, ГЗ, НСПАБ и БЧК 1994 г.; 2) Наръчник за оказване на първа помощ,
БМЧК, София, 1993 г. 3) Първа помощ при ПТП, БЧК, София, 1996 г.; 4) Учебно –
методическо пособие на учителя за защита и самозащита от пожари (I-X клас), НСПАБ,
София, 1998 г.; 5) Наръчник за първа долекарска помощ, БЧК, София, 2002 г. 6) Първа
помощ – превенция на злополуки, БЧК, 2001 г.
5.2 Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за
управление, силите за реагиране и населението при земетресение.
Основната форма за провеждане на обучение на органите за управление, силите за
реагиране и населението за реагиране при Земетресение, е практическата проверка на
усвояването на обучителните материали, разработени от дирекция „Национален учебен
център и подготовка на частния сектор /НУЦиПЧС/” към МИС (за органите за управление, за
силите за реагиране и за различните групи от населението), под формата на учения.
Ученията се провеждат в съответствие с програмите и плановете за обучение на
дирекция „НУЦиПЧС” към МИС.
5.3 Източници на финансиране.
Провеждането на учение за отработване на взаимодействието между органите за
управление и силите за реагиране на общината, и населението на избраното населено място,
е целесъобразно да се финансира от бюджета на общината.
5.4 Дейности за намаляване на риска.
Тук се включват следните мерки:
- Набелязване на съоръжения за рехабилитация или изграждане(сгради, язовирни
стени, защитни диги и др.) и изготвяне на предложение за в националната програма за
защита при бедствия;
- Характеристика и прогноза на поражение при възникване на земетресение;
изграждане/модернизиране на системите за наблюдение, ранно предупреждение и
оповестяване на органите за управление и силите за реагиране;.
- Обучение на органите за управление и силите за реагиране.
- Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за
управление, силите за реагиране и населението при хипотетични бедствия.

- Необходим е непрекъснат контрол на качеството на строящите се сгради, контрол
при издаване разрешителни за строително монтажни работи за преустройства на
съществуващите сгради, с цел недопускане намаляване здравината и устойчивостта на
конструкцията на сградите при земетресения.
III. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.
1.
Временно извеждане на населението.
1.1. Длъжностни лица, които могат да разпореждат временно извеждане.
Длъжностните лица в общината, които могат да разпореждат временно извеждане на
населението от населени места или от застрашени райони на населени места, са кметът на
общината и упълномощени от него лица.
Юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност с рискови
вещества и материали, дейност в рискови условия или дейност, която е потенциално опасна
за работниците и служителите, населението и околната среда, осигуряват временно
извеждане на своите служители
Случаи, в които се разпорежда временно извеждане.
•
при застрашаване на сигурността на хора в зоната на поражения от нестабилни
сгради и конструкции;
•
при наличие на информация за развитие или възникване на допълнителни
заплахи, застрашаващи зоната на поражения.
Приоритетно се извеждат: бременните жени, майките с малки деца, болните на легло
и хронично болните, на които здравословното състояние изисква периодично лечение в
болнични заведения (например хемодиализа) и хора в неравностойно положение.
1.2. Маршрути за временно извеждане.
Временното извеждане на нуждаещите се, се извършва в съответствие с избрания
способ за извеждане и местата, определени като подходящи за временно извеждане в
зависимост от броя и местоположението
При възможност за извеждане с техника с нормална проходимост се използват
съществуващите и неразрушени пътища от РПМ и ОПМ, към местата за временно
настаняване на нуждаещи се.
При необходимост от извеждане с използването на техника с висока проходимост, се
използват възможни маршрути до местата за временно настаняване.
За сборни пунктове за събиране на подлежащото на извеждане население, както към
местата за временно настаняване, така и когато се налага извеждане извън територията на
общината, се определят пресечните точки на пътищата от ОПМ от населените места с
пострадало население към маршрутите за извеждане.
1.3. Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за
извеждането и грижите за хора, нуждаещи се от специална помощ.
Длъжностните лица в общината, които са отговорни за временното извеждане на
населението от населени места или от застрашени райони на населени места, са:
- секретар на общината
2.
Места за временно настаняване при земетресение.
2.1. Определяне на подходящи места за временно настаняване (използване на
сгради, предварително избрани за тази цел, изграждане на палаткови лагери).

№
по
ред

Наименование
на мястото

1.

НУ “Хр.Ботев”

5.

ОбУ „Св.св. Кирил и
Методий”

6.

ОУ „Отец Паисий”

Местонахожде
ние

Лице за
контакт

Телефонни
номера

Брой
мест
а

С. Горна
Малина
С. Априлово

Директор

0893615021

80

Директор

0899739068

80

С. Долно
Камарци

Директор

0895635921

80

Годи
на на
пост
рояв
ане

.

Тип
конструкц
ия

Технически
паспорт

Масивна
трие„сгр.
Масивна
триет..сг
р.
Масивна
двует.сгр
.

не
не
не

Местата, които са подходящи за временно настаняване на нуждаещи се при
Земетресение на територията на общината, са, както следва:
Забележка: При необходимост, населението ще бъде наставнявано в сградите на читалищата
по населени места и Спортен комплекс – 300 човека.
Оценка на наличното и недостигащото оборудване.
Оборудването, което трябва да притежават местата за временно настаняване, включва
единствено дюшеци или легла.
Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за осигуряване на наличното
оборудване.
Длъжностните лица от общинската администрация, отговорни за осигуряване на
необходимото оборудване в местата за временно настаняване при земетресение са
- секретар на общината
- кметовете (кметските наместници)
2.2. Разчет на недостигащото оборудване.
Длъжностните лица от общинската администрация, разпореждащи се с местата за
временно настаняване при земетресение са
– секретар на общината
- кметовете (кметските наместници) в зависимост от местоположението на обекта.
3. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия,
лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща.
3.1.Отговорно длъжностно лице от общинската администрацияq координиращо
нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други
– секретар на общината
3.2.Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински
изделия, лекарствени продукти и други - секретар на общината
3.3.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени
продукти и други
– секретар на общината.
При голяма сила и обхват на земетресението, от храни, вода, медицински изделия и
лекарствени продукти, може да се нуждае цялото население на населено място от общината.
Разчетът за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия и лекарствени продукти
от първа необходимост за цялото население на всяко населено място е даден в приложение 5.
Кметовете и кметските наместници на населените места на територията на общината е

целесъобразно да осигурят сключването на предварителни договори за осигуряване при
необходимост на разчетените продукти.
4.1.Отговорно лице на дейностите по разчистването - При създаване на
непроходими участъци от пътната мрежа на територията на общината, в резултат на
проявленията на настъпилото земетресение, отговорен за осигуряването на проходимостта
им е директор на дирекция” УТБЕ”
4.Длъжностно лице от общинската администрация,
изпълнението на дейностите относно финансовото обезпечаване:
- главен счетоводител

координиращо

5. Организация на комуникациите.
5.1.Налични средства и възможности за комуникация - Телефонните номера на
отговорни институции и длъжностни лица извън общината, с които е възможна комуникация
при земетресение, са:
5.2.Планиране на допълнителни и резервни средства за комуникация и връзка с
околния свят - не се планират ( или ще се планират след възникване на необходимостта).
5.3. Телефонните номера на отговорните институции и длъжностни лица,
изпълняващи функции при обявено бедствено положение, са дадени в приложение 1.
5.4.Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо
комуникациите по време на бедствие - секретаря на общината.
6. Законност и ред./организиране и осъществяване на охраната на обществения
ред и сигурността на гражданите.недопускане, пресичане и предотвратяване на
престъпления/
6.1. Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността е началникът на РУП Елин
Пелин.
6.2. Координация/съгласуване на дейността на специализираните изпълнителни
органи и длъжностно лице от общинска администрация, отговарящо за реда и законността е
зам. кмета.
Осигуряването на обществения ред се осъществява със силите на РУП- Елин Пелин.
Целта е при провеждане на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при
земетресение да се осигури обществения ред за недопускане на паника сред населението и
пресичане на кражбите и мародерствата в населените места, да се осигури движението и
отцепване на районите засегнати от земетресението.
7. Логистика.
7.1.Задачи и отговорни длъжностни лица участващи в логистиката.
Да осигури формированията със материали, дрехи и храна при провеждане на
СНАВР
Да осигури зареждането на участвуващата в СНАВР техника
Отговорно длъжностно лице от общинска администрация за осъществяване на
логистиката е зам.кмета.
7.2. Ред за взаимодействие и съгласуване между тях.
Редът за взаимодействие и съгласуване между отговорните длъжностни лица,
участващи в логистиката, се уточнява от председателя на щаба за координация, подпомаган

от ръководителя на място, за всяка бедствена ситуация, в зависимост от нейните параметри.
Освен посочените длъжностни лица, в екипа, осигуряващ логистиката, участват и кметовете
и кметските наместници на населените места засегнати от бедствието. Последните
предоставят данни за предварителните споразумения за доставка на продукти от първа
необходимост.
7.3. Договорени споразумения с доставчици - Кметовете (кметските наместници) на
населените места в общината договарят предварителни споразумения за доставка на
хранителни продукти, вода, медицински материали и лекарствени продукти .
7.4.Отговорно длъжностно лице от общинска администрация, координиращо
изпълнението на дейностите – Секретаря на общината.
8.
Транспорт.
8.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация, координиращи
осигуряването на транспорта.
Длъжностните лица от общинската администрация, координиращи осигуряването на
транспорта, са: Зам.Кмета на община Горна Малина и Секретарят на общината
8.2. Списък на лицата, осигуряващи транспортните средства (юридически и
физически), и координати за връзка с тях:
№
по
ред
1.
2.

Наименование
юридическо лице /
едноличнен търговец
Съни ко
„ВиК” ЕООД

3.

Местонахождение

Лице за контакт

Телефонни номера

4.

Районна пътна служба

гр. Елин Пелин

5.

Специализиран отряд за
БА
„ Стоичков строй” ЕООД

гр. Елин Пелин

Иво Белев
Димитър
Нарлийски
Мартин Желев
Петър
Арабаджиев
Мариета
Братанова
Асен Пиперков

0888371593
0887436728

Либърти Лайнс

Горна Малина
Община Горна
Малина
Горна Малина

0888371574

Държавно горско
стопанство
ЧЕЗ
„Електроразпределение”
МБАЛ

гр. Елин Пелин

Стоичко
Стоичков
Инж. Николай
Гаджанов
д-р Луканова

0884 37 60 16

6.
7.
8.
11.
12.

с. Горна Малина

0889881488
0886289957
0888 01 20 48
0889280895
0879 83 84 44

0888613674

гр. Елин Пелин
гр. Елин Пелин

„МИРО ТРАНС –
86” ЕООД

Всичко техника по фирми:
УАЗ – 469Б (бордови джип)

Всичко

„ЛЮНИК” ЕООД

Техника

„ЛИБЪРТИ
ЛАЙНС” ООД

№

„СЪНИ КО”
ЕООД

Списъкът на юридическите и физическите, осигуряващи транспортните средства,
както и координатите за връзка с тях, са:

5

10

6

4

ВАЗ Нива
УАЗ – 452
ГАЗ 69 М
„Ивеко”
Ман ТГС 41.400 ББ
ГАЗ 53
Скания
Волво
Мерцедес Унимог
Мерцедес
„КАМАЗ”
Шкода
Булдозер, верижен
Багер ISUZU
Багер товарач, „Хидромек” 102S
Фадрома, колесна
Челен товарач Л-200 /фадрома/
Челен товарач „Кейс”, модел 621В
Трактор ЮМЗ
Трактор „Комацу”, модел WB97R-5
Трактор „Кейс”, модел 580SR-4PT
Трактор „Комацу”, модел WB93R-2
Трактор „Кейс”, модел WX145
Самосвал – „Шкода” МТ-4
Самосвал – ЗИЛ 130
Песъкар – ИФА
Песъкар – Шкода
Пясъкоразпръсквач „Волво”, модел
ФЛ 6
„ЗИЛ 130” - снегорин
„Мерцедес” - снегорин
„Магирус” - снегорин
Специализиран автомобил –
сметоизвозващ автомобил с
вариопреса, комбиниран за
обслужване на съдове тип „Бобър”
и кофи тип „Мева” „Волво”, модел
ФЛ 618
Специализиран автомобил –
контейнеровоз за контейнери с
обем 4 м3, „Волво”, модел ФМ 310
„ЗИЛ” - водоноска
Автокран „МАЗ” КС 3577
Багер -ЮМЗ
РАФ - 2303
„Ситроен” санитарен
Микробус „Пежо Боксер” 1+15
места
Микробус „Форд Транзит”1+15
места
Автобус „Чавдар” 1+49 места
Автобус „Ивеко 50 Ц 15” 20+1

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

места
Автобус „Мерцедес Спринтер 308
Д” 21+1 места
Автобус „Кароса Ц510345Б” 49+1
места
Автобус „Сетра С 215” 53+1 места
Автобус „Мерцедес Спринтер”
18+1 места
Автобус „Форд Транзит” 17+1
места

1
1
1
1
10

9.
Здравеопазване.
9.1. Длъжностно лице, отговорно за координацията на действията за оказване
на първа помощ.
Длъжностно лице, отговорно за координацията на действията за оказване на първа помощ - секретар на
общината.

9.2. Определяне на здравните заведения с възможност за оказване на
специализирана медицинска помощ и каква специализирана медицинска помощ могат
да окажат
Здравните заведения, които могат да окажат специализирана медицинска помощ на
територията на общината, са : МБАЛ-Елин Пелин
9.3. Налични запаси от медицински изделия и лекарствени продукти в
определените здравни заведения и за какъв период от време запасите ще бъдат
достатъчни - в здравните заведения се поддържат минимални запаси за около месец
работа, но при извънредно неочаквано постъпване на болни е необходимо и зареждане с
медикаменти според необходимостта.
10.
Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината.
10.1. Ръководство на дейността по възстановяване на услугите и
инфраструктурата.
Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, ръководещо
дейностите по възстановяване на услугите и разрушената инфраструктура, е директора на
дирекция „УТБЕ”
10.2. Отговорни лица, ангажирани за: определяне на местата и
обектите/инфраструктурата/ за възстановяване; степенуване по важност на обектите;
извършване на възстановителни работи
- при възникване на бедствие кмета на общината изгражда комисия за оглед на
щетите, която се състои от: заместник-кмет, технически лица от дирекция „УТБЕ”
представител на РД“ ПБЗН”- София, и евентуално привлечени експертни лица;
10.3. Ред за координация на дейностите.
Редът за координация на дейностите по възстановяването на електрозахранване и
водоподаване става след предварително съгласуване с щаба за координация при бедствие и
оперативните групи на място, за да се избегнат вторични инциденти.
10.4. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо
дейностите по възстановяването, качеството на изпълнението им и законосъобразното
изразходване на отпуснатите финансови средства.
Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, координиращо
дейностите по възстановяването, качеството на изпълнението им и законосъобразното
изразходване на отпуснатите финансови средства, е

-заместник кмета , подпомаган от главен счетоводител и юристконсулт.
11.
Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население.
11.1. Вътрешно за общината подпомагане.
11.1.1. Длъжностно лице от общинска администрация, отговорно за подпомагане
на засегнатото население, е секретарят на общината.
11.1.2. Дейности за осигуряване на подслон, храна, вода и други от първи
необходимост на нуждаещите се.
Дейностите, които изпълняват длъжностните лица по предходната точка са свързани с
:
уточняване на местата за временно настаняване;
уточняване на маршрутите за извеждане;
осигуряване на транспортните средства;
активиране изпълнението на предварителните споразумения за осигуряване на
продукти от първа необходимост;
доставка и разпределение на продуктите по местата за временно настаняване
(включително палаткови лагери) между нуждаещите се.
11.1.3. Отговорно лице от общинска администрация, определящо найнеобходимото на нуждаещите се е секретарят на общината.
11.1.4. Ред за извършване на спешни доставки след бедствие:
Редът за извършване на спешни доставки е следният:
на първо място са доставките на вода, храна и лекарства ;
на второ място са доставките осигуряващи настаняването на изведени и
засегнати хора.
след това се доставят строителни материали за подпомагане възстановяването
на домовете на засегнатите.
11.1.5. Отговорни лица за доставките и разпределянето им:
Отговорни длъжностни лица за доставките и разпределението са зам. кмет, секретар
на общината и за населените места – кметове на кметства (кметски наместници).
11.2. Външно за общината подпомагане.
11.2.1. Ред за изготвяне на заявките/исканията:
- след доклад на отговорното лице от общинска администрация, определящо най
необходимото за нуждаещите се (главен експерт “Хуманитарни дейности и образование” ),
за нуждите от подпомагане се изготвя списък необходимите неща които съдържа населено
място, трите имена на нуждаещото се лице/глава на семейство/ и опис на необходимите
неща. На базата на този списък се прави обобщена заявка по количества и място на
доставка./подготвя се типова заявка/ до ОКИЦ на Софийска област за насочване към
възможни доставчици на територията на областта;
прави се анализ на възможностите за финансово осигуряване на доставките на
допълнителни продукти с ресурси на общинския бюджет;
изготвя се заявка за отпускане на недостигащите средства към
междуведомствената комисия за подпомагане при бедствия.
11.2.2. Длъжностното лице, отговарящо за изготвянето на заявките за Горна
Малина е секретарят на общината
11.2.3. Определяне на местата в областта за изпращане на заявките.

Заявките се изпращат в оперативния комуникационно-информационен център в
Регионална Дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.
11.2.4. Определяне на местата в общината за получаване на помощите.
11.2.5. Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на
подпомагането за Горна Малина е секретарят на общината, а за населените места –
кметове на кметства ( кметски наместници).
11.3. Отговорно
длъжностно
лице
от
общинската
администрация,
координиращо външното и вътрешното подпомагане.
Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, координиращо
външното и вътрешното подпомагане, е зам.кметът на общината.
ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ
ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.
1.Основни мероприятия и задачи, които се изпълняват от РД „ПБЗН” (РС
„ПБЗН”):
1.
Дейностите по защита на населението след земетресение се координират от
ръководител на място, определен съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
Ръководител на място е Директора на Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и
защита на населението" - МВР или оправомощено от него длъжностно лице
Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между
частите на ЕСС при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи.
При необходимост ръководителят на място сформира щаб с представители на
участващите екипи от ЕСС.
2.
РД “ПБЗН” (РС”ПБЗН) извършва спасителни, неотложни аварийновъзстановителни работи в зоната на поражение и дейностите, както следва.
•
Разузнаване и оценка на обстановката;
•
Спасяване на пострадали и оказване на долекарска помощ;
•
Извеждане на пострадали от труднопроходими, опасни и недостъпни места;
•
Осигуряване въздух на затрупани хора;
•
Спасяване на хора в разрушени сгради и съоръжения;
•
Спасяване на хора в замърсени, обгазени и наводнени райони;
•
Извършване на обеззаразяване на хора, техника и материално-техническо
оборудване;
•
Спасяване на пострадали при катастрофи;
•
Извършване на издирвателни и аварийно-спасителни дейности;
•
Извличане на аварирала техника;
•
Осветяване на зоната за извършване на спасителни дейности;
•
Прокарване на пътища и проходи за преминаване през разрушения и
непроходими участъци.
•
Самостоятелно или съвместно с други екипи от единната спасителна система
се извършва издирване на пострадали;

•
•
•

Извършване на първична сортировка на пострадалите;
Оказване на първа долекарска помощ на пострадалите;
Извеждане на пострадали и застрашени хора.

3. Областният управител
Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта
(съгласно чл.64, ал.1 от ЗЗБ):
- създава щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия;
- при възникване на бедствие на територията на областта въвежда със заповед в
изпълнение областния план за защита при бедствия;
- може да обяви бедствено положение на територията на областта или част от нея.
- координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи,
възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една община,
както и когато кметът на общината е поискал това;
- организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване при
бедствия
Областният управител разпорежда да бъде временно изведено населението на
засегнати от бедствието селища от една община в друга община от областта в случай на
пълни разрушения на сгради и инфраструктура. Населението, което ще бъде временно
изведено от засегнатите селища, ще бъде настанено в пригодени помещения в училища,
физкултурни салони, читалища, кметства и др. за осигуряване на минимални условия за
живот. От резерва на РД ПБЗН ще се предоставят палатки за устройване на полеви лагери.
Местата за разполагане на полевите лагери ще се определят от кмета на общината по
предложение на специалистите общинска собственост и устройство на територията.
4. Кметът на общината
4.1.Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия
на територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ:
Най-важните функции на кмета на общината при възникване на земетресение са:
организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или
намаляването на последиците от бедствия;
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;
създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия и за взаимодействие с националния щаб, щабовете към министрите и областния
щаб.
4.2. При възникване на бедствие на територията на общината, съгласно чл. 65,
ал. 1 от ЗЗБ, кметът:
1.
въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;
2.
може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим,
който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен
период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи);
3.
извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;

4.
може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или
материална помощ в съответствие с възможностите им;
5.
може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни
формирования;
6.
може да поиска координация от областния управител;
7.
организира и
координира временното
извеждане и
предоставя
неотложна помощ на пострадалите лица
8.
организира и координира предоставянето на възстановителна помощ
на населението при бедствия;
9.
организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи
при бедствия.
Кметът на община, когато осъществява ръководство и координация на спасителните и
неотложните аварийно-възстановителни работи, е длъжен да изпраща на МВР писмена
информация за тяхното протичане.
Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията му по чл. 65 от
Закона за защита при бедствия.
4.3. Предоставяне
на
неотложната
помощ
на
пострадалите
граждани - осигурява се и се предоставя от кметовете на общините и включва:
1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и
селскостопанските животни;
2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3. предприемане на други необходими мерки.
Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа необходимост ще
се извършва от секретаря на общината.
Когато кметът на общината поска координация на СНАВР от областния управител –
обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до областна администрация и до
дежурния по Областен съвет по сигурност.
Получените материални запаси ще се съхраняват в ритуалната зала на общината и в
другите складови помещения и ще се разпределят съгласно заявките.
Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по законосъобразното
изразходване на финансовите средства е главният счетоводител.
4.4. Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани –
предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността на
междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.
5. Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП)
ЦСМП организира и осигурява:
1.Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали.
2.Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до
настаняването на пострадалите в болница.
3.Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни
ситуации, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, ПБЗН.
4.Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни заведения, в
които се извършват трансплантации.

5.Приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по автоматизирана
информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и
подадената информация до екипите.
6.Осигуряване на специализиран транспорт за:
а)
пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;
б)
кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински
изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ;
в)
транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни
заведения.
6.Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ
на територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от
Закона за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и директорите на
лечебните и здравните заведения в област Софийска като:
•
създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична
обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
•
формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;
•
осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от
външни фактори;
•
организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и
санитарен контрол в засегнатата територия от пожар;
•
формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности за защита
от пожари;
7.Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини.
При обявяване на бедствено положение на територията на общината (и на област
Софийска) длъжностното лице, отговарящо за опазване на реда и законността е Директорът
на ОД на МВР София област.
В съответствие с Чл. 52 от Закона за защита при бедствия, при обявено бедствено
положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:
•
правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане
от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;
•
правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота,
здравето и имуществото на лица или на околната среда;
•
свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията,
засегната от земетресението;
•
правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала
осъществяването на спасителните работи.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат
предприети:
•
временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне
на имущества от определената територия;
•
забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или
територии.

Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от Закона за
МВР и включва:
•
отцепване (изолиране) на района;
•
осигуряване на обществения ред и организация на движението;
•
осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на
населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;
•
осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и
материалните ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за
евакуация;
•
осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на РД ПБЗН за
провеждане на аварийно-спасителни дейности;
•
оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана
помощ на пострадалите;
•
извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на
слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други
престъпления;
•
организиране опазването на публичната и частна собственост в населените
места, където е извършена евакуация;
•
оказване съдействие на органите на местното самРДправление по привличане
на населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации и не
юридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;
•
провеждане на следствено-оперативни мероприятия.
8. Силите на единната спасителна система от други области, включени в
неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към отделните
структури на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните
ръководители.
9. Комунално-енергийни дружества – ЧЕЗ и ВиК
Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите. С
приоритет се възстановят авариите в сгради за социални дейности, здравеопазване,
възстановяват и изграждат нови съоръжения в обекти за временно настаняване на
пострадали хора.
10.Търговски дружества за комуникационни услуги - фиксирани мрежи,
мобилни оператори, интернет -доставчици: Виваком, А1 и Теленор.
Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите и
осигуряване на покритие на мрежите.
11. Българският червен кръст (БЧК) може да осигури имущество за незабавно
подпомагане на пострадали хора при бедствия. БЧК има централна база в с. Долни
Лозен (Софийска община).
Складовите бази разполагат с резерв от имущество от първа необходимост за
подпомагане на 5 000 човека бедстващо население. Подпомагането чрез БЧК се
извършва при бедствие, чрез искане на председателя на общинската организация на
БЧК до Областен съвет на БЧК.

V.
СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ,
ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. II, III И IV.

НЕОБХОДИМИ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

Източниците за финансиране по плана за защита при земетресения на територията на
Община Горна Млаина са общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ, републиканският
бюджет.
Когато финансирането на дейностите при земетресения е за сметка на бюджетите на
министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл.61, т. 1 и т. 2 на Закона за
защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския план за защита се
осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства и ведомства и
бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден със Закона за
държавния бюджет на Република България за съответната година.
При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни
аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за заплащане
на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите - кметът на
общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи целесъобразността и
законосъобразността на разходите).
VI.
НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.
Координацията на съставните части на единната спасителна се осъществява чрез
оперативния център на Регионалната Дирекция Пожарна безопасност и защита на
населението.
Оперативния център извършва следните дейности:
1. Приема и оценява информацията за възникналото земетресение;
2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и
координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;
3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната
власт, съставните части на единната спасителна система и населението при земетресение;
4. По искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния
управител организира включване на предвидените в Плана за защита при земетресение
съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства
при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва
и архивира с възможност за последващо прослушване.
Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява
от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и Интернет връзки до
оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Софийска.
Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията между
частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи в района на земетресението. Ръководител на място е Директора на
Регионалната Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", или оправомощено
от него длъжностно лице.

Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен със заповед
на кмета на общината, подпомага кмета на общината и осъществява взаимодействие с щаба
за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с националния щаб.
Основните функционални задължения на всеки един член на общинския щаб са:
 Набира, анализира и обобщава информация за бедствената ситуация;
 Изготвя оценка на щетите;
 Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;
 Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината: подготвя
проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на подчинените
структури и координира изпълнението на решението;
 Подготвя доклади за промените в обстановката и предприетите дейности
/разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на населението;
 Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване с
кмета на общината.
VІІ. РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ,
СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗАПЛАХА ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ
НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ.
1.
Системи за оповестяване/предупреждение:
1.1. Налични системи за ранно предупреждение/оповестяване.
Връзката между дежурните по общинския и областния съвет за сигурност се
осъществява по телефона. Сиренната система в община Горна Малина за оповестяване на
населението е с ръчно задействане. За оповестяване на отделни населени места може за се
използват и 2 бр. патрулни автомобили на РУП-Елин Пелин, снабдени с високоговорителни
уредби за речева информация.
1.2 Отговорни длъжностни лица и функциите им.
1.2.1.При получено предупреждение:
При получено предупреждение за вероятност от бедствие от ОКИЦ дежурния по
общинския съвет за сигурност и управление при кризи уведомява кмета на общината и
председател/зам. председател/ на общинския съвет за сигурност и управление при кризи и по
негово указание оповестява населението, членовете на общинския съвет за сигурност и
управление при кризи, наематели на язовири на територията общината, планираните сили и
средства след което докладва на дежурен по областен съвет за сигурност и управление при
кризи;
1.3.Схеми за оповестяване
По решение и със заповед на кмета на общината и председател на Общ.ССУК се
обявява “бедствено” или “кризисно” положение и създава щаб за координация, които да
ръководи спасителните дейности.
А.Органите за управление и Щаба за координация – по нареждане на Кмета чрез
дежурния по ОбСС –Горна Малина. Оповестяването на органите за управление, Щаба за
координация и силите за реагиране става чрез телефонна връзка/стационарна и мобилна/ .
В.Силите за реагиране – след решение на Щаба за координация при необходимост
Г. Населението – секретаря на общината и кметовете (кметските наместници), като
секретаря на общината има задължението за оповестяване на населението и фирмите в
застрашените от зони на територията на Горна Малина, а кметовете (кметските наместници )
- за съответните населени места;

Оповестяването на населението става със средствата за масово осведомяване, с
използване на каналите на съобщителна система и патрулни коли на РУП-Елин Пелин,
снабдени с високоговорителни уредби.
Оповестяването на населението може да се осъществява и съгласно таблицата със
сигналите на ГЗ и средствата за тяхното предаване.
VIII. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.
По решение на Кмета на общината се привеждат в готовност общинските сили за
провеждане на СНАВР.
Личният състав на щаба и приемателните комисии заема работното си място в
работно време до Ч + 30 минути, а извън работно време – до Ч + 60 минути.

ПЛАН
ЗА
ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

ЧАСТ
ЗАЩИТА ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА
АВАРИЯ

І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ,
СЛЕДСТВИЕ НА АВАРИЯ В АЕЦ, ТРАНСГРАНИЧО ЗАМЪРСЯВАНЕ И
НЕЛЕГАЛЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИАЛИ.
При надпроектна авария в АЕЦ “Козлодуй” съответстваща на седма степен по
международната скала “INES” разработена от “МААЕ” и разхерметизиране на реактор на
територията на община Горна Малина ще се формира усложнена обстановка В зависимост
от количеството изхвърлени в атмосферата радиоактивни продукти, посоката и скоростта на
средновисокия вятър, територията на областта е възможно да се замърси с радиоактивен
прах. Следата на радиоактивни продукти ще започне да се отлага най-рано на 7-я - 8-я час
след началото на аварията над Община Горна Малина, като радиационния фон ще се
промени в рамките на 1 mSv/h (при нормални стойности - 0,2 mSv/h) и дозови натоварвания в
рамките на зонирането за превантивни защитни мерки (радиационна опасност).
Ще се повиши дозовото натоварване на населението и повърхностното замърсяване на
почви, водоизточници, селскостопанска продукция, храни, пътни комуникации и други.
Възможни са завишени стойности на радиоактивност в локални участъци в
зависимост от атмосферните условия и височината на изхвърляне на техногенните
радионуклиди при аварията (наличието на “горещи частици”).
На територията на общината се намират определено количество радиоактивни
източници, които при неправилно стопанисване и не технологично използване могат да
предизвикат образуването на зони, локално замърсени с радиоактивни вещества.
Радиоактивно заразяване на Община Горна Малина е възможно да се осъществи и от
трансграничен пренос на радиоактивни вещества.
Причини за това замърсяване могат да бъдат тежки аварии в атомни централи на
други държави или ползване на ядрено оръжие. Най-тежка обстановка ще се създаде при
аварии на атомни централи в съседни страни – Румъния или Сърбия.
В зависимост от метеорологичните условия, при които ще се извърши утаяването на
радиоактивния облак е възможно райони, които са по-отдалечени от авариралата централа да
са по-силно заразени от останалата част.
Радиоактивното замърсяване е възможно да обхване цялата територия на общината.
Нивото на повърхностното радиоактивно замърсяване на плодове и зеленчуци е възможно да
достигне от 200 до 10 000 Бк/кг, на водоеми до 6000 Бк/л; на фуражи до 30 000 Бк/кг.
Нивото на радиационния фон е възможно да се повиши 20-30 пъти и да достигне 0.5
μSv/h ( както е измерено през май 1987 г. във Варна ).
В началото на аварията основният радионуклид, формиращ дозата на вътрешно
облъчване ще бъде J-131 (радиоактивен йод), поради малкият период на полуразпад (ППР) 8,5 дни. Най-силно радиотоксични хранителни продукти ще бъдат млякото и млечните
продукти от тревопасни животни, използващи открити пасища и фуражи.
Рискова група под въздействието на J-131 ще се окажат децата на възраст от 2 - 10
години, защото тогава щитовидната жлеза използва най - много йод (J-125) за синтез на
тиреоидни хормони. Рисковите групи ще бъдат много по-силно засегнати в кметства, които
не използват йодирана сол.
След 60-70 дни основен източник на вътрешно облъчване ще бъде Cs-137 (цезий) и Sr90 (стронций), поради неравномерното му разпределение в организма, големият период на
полуразпад и трудното прогнозиране на разпределението и преразпределението в
екосистемите.

Рискови групи по отношение на Сs-137 (цезий) и Sr-90 (стронций) ще бъдат децата до
2 - годишна възраст поради натрупване на цезий и стронций в млечните зъби, костите и
мускулите.
При непълноценно минерално хранене с храна бедна на калций ще се наруши
калциево-фосфатната обмяна на децата до 15 години.

ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА.
Разработване и поддържане на плана за защита при бедствия в актуално състояние:
прогнозиране, анализиране и оценка на риска, планиране на адекватни мерки за защита
(защитни съоръжения).
1.
Поддържане на постоянна и надеждна връзка на необходимите нива на
информационен обмен за своевременно информиране и оповестяване на населението,
силите и средствата за възникнала надпроектна авария в АЕЦ “Козлодуй”.
2. Създаване и поддържане на сили и средства за своевременно организиране и
осъществяване на необходимите мероприятия за бързо опразване и привеждане в готовност
за заемане на защитните съоръжения и за херметизиране на жилищни и други помещения
3. Осигуряване на необходимите индивидуални средства за защита и създаване на
организация за своевременното им раздаване и използване.
4. Обучение на населението, работниците и служителите за поведение, действие и
живот в условия на радиоактивно замърсяване.
5. Поддържане на система за радиационен контрол на гама фон и развръщане на
допълнителни постове за следене на радиацията съгласно схемата на формированията.
6. Развръщане на система за дозиметричен контрол.
7. Създаване на организация за провеждане на радиометричен контрол на вода,
хранителни продукти, почви и други.
8. Създаване на организация за извършване на дезактивация на радиационно
замърсени участъци.
9. Създаване на условия за бързо привеждане на общината в готовност за работа
при екстремни ситуации.
Радиоактивно замърсяване би могло да се получи при:
 авария в АЕЦ “Козлодуй”, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни
вещества в околната среда;
 трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
 инциденти със сухопътни, плавателни и летателни транспортни средства
(автомобили, ж.п. вагони, кораби, самолети), превозващи радиоактивни
материали;
 авария в други обекти с ядрени и радиоактивни материали.
Радиационната обстановка и степента на радиационния риск за населението се
обуславят от следните фактори:
 количеството (активността) и радионуклидния състав на изхвърлените в
околното пространство радиоактивни вещества;
 метеорологичните условия по време на аварията;
 годишния сезон;








разстоянието до населените места;
характера на застрояването и плътността на заселването на населените места;
метеорологичните, хидрологичните и почвените характеристики на
територията;
вида на земеделските култури;
водоснабдяването;
начина на изхранване на населението.

При разработването на плана за базова авария е приета такава с иницииращо събитие
гилотинно скъсване на главен циркулационен тръбопровод с двустранно изтичане на
топлоносител от първи контур в херметичния обем. Резултиращата големина на скъсването е
със сечение на изтичането еквивалентно на Dу850 mm и е между реактора и главна
циркулационна помпа (ГЦП), близо до входния щуцер на реактора. В резултат на
иницииращото събитие налягането в първи контур и нивото в компенсатора на обема се
понижават бързо, като това води до сигнал за аварийна защита (АЗ) на реактора. Допуска се
загуба на външно електрозахранване в момента на скъсването, дизел генераторите не се
задействат. Хидро-акумулаторите започват да инжектират, когато налягането в първи контур
се понижи под тяхното налягане. Определянето на максималните натоварвания от налягането
върху стените на хермозоната се използва за анализ на радиоактивните изхвърляния към
околната среда. От гледна точка на радиационната защита най-тежката авария е тази, при
която има най-голямо изхвърляне на парна маса през мястото на скъсване, тъй като то води
до най-голямото превишаване на налягането в хермозоната. Стига се до разтопяване на
горивото. Изхвърлянето на маса и енергия от първи контур през мястото на скъсване
повишава налягането и температурата в хермозоната, които влияят върху изтичането от
хермозоната. През периода на превишаване на налягането в хермозоната радиоактивното
съдържание от повредените топлоотделящи елементи се освобождава в херметичния обем на
авариралия блок. За целите на сценария се допуска, че изхвърлената активност в
херметичния обем се изхвърля изцяло навън в околната среда, като байпас на херметичния
обем.
В резултат на изхвърляне на радионуклиди в околната среда при авария в ядрен
реактор част от територията на страната може да бъде радиоактивно замърсена и може да се
очаква замърсяване на хранителни продукти и фуражи в засегнатите райони.
В зависимост от конкретните метеорологични условия в момента на аварията на
замърсяване може да се подложи различна част от територията на областите Силистра, Русе,
Добрич и Варна. Затова се прилагат защитните мерки в зоната за аварийно планиране
(Приложение № 3 - Зони за неотложни защитни мерки на територията на Република
България при авария в АЕЦ “Черна вода”, зони на отговорност на областите Силистра, Русе,
Добрич и Варна.), описани в Националния план за действие при авария в АЕЦ “Козлодуй”,
като се има в предвид и възможното допълнително замърсяване с тритий.
Това налага вземането на следните специални мерки за осигуряване на радиационна
защита на населението в случай на трансграничен пренос на радиоактивни вещества при
авария в АЕЦ “Черна вода”:
 оповестява се населението за аварията и се разясняват мерките и поведението
му при трансграничното радиоактивно замърсяване (чрез оперативния дежурен






на ГД “Гражданска защита” - МВР, чрез ОКИЦ – Силистра, Русе, Добрич и
Варна и чрез медиите
преминава се в режим на непрекъснато измерване на системите за радиационен
контрол;
привеждат се в готовност силите на ЕСС в областите Силистра, Русе, Добрич и
Варна;
извършва се йодна профилактика;
извършва се анализ на води, хранителни продукти, фуражи и др. в
лабораториите
по
гамаспектрометричен
анализ;
осигурява се жизнената дейност на населението и добиване на практически
умения в условията на радиоактивно замърсяване - използване на
консервирани храни и фуражи, пиене на минерална вода, спазване на личната
хигиена и хигиена на дома и населеното място, преминаване на специален
режим на пречиствателните станции, неизползване на открити водоеми и др.

След възникване на радиационна авария в АЕЦ “Козлодуй” или трансграничен
пренос на радиоактивни вещества, поста за радиационно наблюдение и оповестяване на
общината, Националния институт по метеорология и хидрология, РЗИ и РИОСВ преминават
в учестен режим на наблюдение.
Ранното предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за
реагиране и населението се осъществява от дежурните длъжностни лица по действуващата
свързочно-оповестителна система с използване каналите на националната съобщителна
система, българското радио и телевизия и местните радиотранслационни възли и кабелни
телевизии.
3.2.Отговорни длъжностни лица са оперативните дежурни по Об.ССУК
4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.
4.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за организиране и
провеждане на обучението. – за Горна Малина и общинска администрация главен
експерт , ОМП и ГЗ”, а за населението (като обучение по желание) в населените места
кметовете на кметства ( кметски наместници).
4.2.Провеждане на учения, тренировки за отработване на взаимодействието между
органите за управление, силите за реагиране и населението при авария в АЕЦ ”Козлодуй”
или трансграничен пренос на радиоактивни вещества.
4.3. Източници на финансиране :
- общински бюджет –
- средства за сключване на договори за абонамент с предприятия собственици на0
тежка техника(кранове, булдозери, челни товарачии др.), крайно необходима за
предотвратяване или възтановяване при радиация;
- средства за провеждане на непосредствени аварийно-възстановителни работи;
- целево финансиране от държавния бюджет –
- разходи за формиране на доброволно формирование и сключване/изпълнение на
договори с доброволци.
- усвояване на средства от целево финансиране получено на база изготвени заявки за
изграждане/рехабилитация на съоръжения за защита по реда на Междуведомствената
комисия.

- усвояване на средства от целево финансиране, получено на базата на проект за
изграждане/модернизиране на националната система за наблюдение, ранно предупреждение
и оповестяване, за сегмента ,,дежурен по областен съвет по сигурноста и управление при
кризи - дежурен по общински съвет по сигурноста и управление при кризи – дежурни сили за
реагиране на териториалните органи на държавната власт.
5.Дейности по намаляване на риска.
Тук се включват следните мерки:
- Обучение, тренировки на органите за управление и силите за реагиране.
- Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за
управление, силите за реагиране и населението при хипотетични бедствия.

ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.
Радиационна защита на населението се провежда в случаите на:
авария в атомна електрическа централа, свързана с изхвърляне на
радиоактивни вещества в околната среда и с потенциално опасно облъчване на населението;
авария в обекти, използващи или съхраняващи източници на йонизиращи
лъчения (ИЙЛ);
радиационна аварийна ситуация при транспортиране на свежо или отработено
ядрено гориво, радиоактивни източници и материали или радиоактивни отпадъци на
територията на страната;
радиационна аварийна ситуация в металургичните предприятия, които
преработват скрап, и местата, където се складира скрап;
радиационна аварийна ситуация, възникнала в друга държава, създаваща риск
от трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
радиационна аварийна ситуация с ИЙЛ на граничните контролнопропускателни пунктове;
радиационна аварийна ситуация, свързана със злонамерено използване на
ядрени и радиоактивни материали на обществени места и последващо радиоактивно
замърсяване.
За мястото на радиационната аварийна ситуация се набира допълнителна информация
от:
националната автоматизирана система за контрол на радиационния гама-фон
(RaMo системата) и Автоматичната система за външен радиационен контрол (АИСВРК) на
"АЕЦ - Козлодуй" - ЕАД;
постовете за радиационно наблюдение и оповестяване на ГД ПБЗН - МВР;
мобилните лаборатории за радиационен мониторинг при авария и инцидент.
На мястото на инцидента и аварията се провежда дозиметричен контрол в определени
от ръководителя на място пунктове от:
РД ПБЗН, АЯР, Националния център по радиационна и радиологична
защита, РИОСВ
РЗИ по метода на директното отчитане или по косвен аналитичен метод;
работодателят
с
правопоказващи
дозиметри
с
възможност
за
сигнализация при достигане на прагови стойности.

1. Предупреждение и ранно оповестяване за авария в АЕЦ и за опасност от
радиоактивно замърсяване се получава от оперативния център на ПБЗН в на база
прогностични данни и информация от АЯР, Националния център по радиационна и
радиологична защита
2. Оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината и населението
2.1.Оповестяване
по
Националната
система
за
ранно
предупреждение
и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на населението
при бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на общината и областта се
осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена „Националната
система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и
населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Начините за
оповестяване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване са представени в т.VІІ
от плана.
Кметът на общината ще разпореди оповестяване на населението с вой на сирени в
продължение на 3 минути.
В останалите населени места, начинът на оповестяване е по преценка на кметовете и
кметските наместници: вой на сирени, удари по звучащи предмети, камбанен звън,
изпращане на оповестители, събиране на доброволци за участие в пожарогасене.
•
На територията на общината има монтирани електро-механични сирени С 40 с
местно задействане.

В Горна Малина връзките се осъществяват чрез изградените телекомуникационни
връзки в община Горна Малина: мобилен и стационарен телефон в приоритетен ред, както
следва:
1. Оповестяване на дежурния при ОбСС.
2. Оповестяване на кмета на общината.
3. Разпореждане на кмета на общината до дежурният при ОбСС извършване на
оповестяване.
4. Оповестяване на кметове на кметства и кметски наместници, членове на щаба,
доброволно формирование и другите сили и средства (ръководители на публични и
стопански организации за организиране защитата на работещите и постоянно пребиваващите
хора)
За начало на оповестяването се счита времето на получено предупреждение от
националната система за ранно предупреждение и оповестяване, от дежурния при ОЦ на
ПБЗН или оперативния дежурен при ОблСС - София област и от дежурния при ОбСС –
Горна Малина. Дежурният при ОбСС оповестява кмета на общината и по негово
разпореждане - членовете на общинския щаб, кметовете на кметства и кметските
наместници, доброволците.
2.2.Оповестяване по стационарни и мобилни телефони, интернет
В общината съществуват възможности за връзка и за пренос на данни чрез: изградена вътрешна централа
- интернет връзка, с възможности за електронен подпис на ел.документи:

e-mail: gmalina@abv.bg
Актуална информация за положението в общината и предприетите мерки за защита на
населението ще се публикува на официалния сайт на общината:
www.gornamalina.eu
2.3..Оповестяване чрез оповестители - при невъзможност за оповестяване на
членове на щаба по телефона, кметът на общината разпорежда да се извърши оповестяване
чрез оповестители - други работници/служители в общината.
3.Събиране на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия и въвеждане
в изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
При получено предупреждение за авария в АЕЦ и за опасност от радиоактивно
замърсяване на територията на областта кметът на общината въвежда със заповед в
изпълнение общинския план за защита при бедствия.
4.Кметът на общината може да обяви със заповед бедствено положение за цялата
или за част от територията на общината - съгласно чл.49, ал.1 от ЗЗБ.
В заповедта за обявяване на бедствено положение се посочват:
1.обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото
положение;
2.обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение;
3.границите на територията, на която се обявява бедственото положение;
4.мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни
ограничения върху правата на гражданите;
5.органите и длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки;
6.начало на въвеждане на бедственото положение и срокът за неговото действие, но не
повече от 30 дни /срокът може да бъде удължен при необходимост от кмета на общината
след съгласуване с областния управител/.
Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата,
послужили като основание за обявяването му от органа, който го е обявил.
Копие на заповедта за обявяване на бедствено положение се изпраща незабавно на
областния управител и на министър на вътрешните работи.
5.Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието.
При обща радиационна авария се изпълняват задачите, предвидени в Наредбата за
аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария ( ПМС 313,
обн.ДВ, бр. 94 от 2011 г.) и Националния план за защита при бедствия, приет с Решение на
Министерския съвет от 14.10.2011 г.
1.
Извършване на радиационно разузнаване със специализирани сили и
средства, чиято цел е своевременно доставяне на пълна и достоверна информация за:
а)
радиационната обстановка в зоната за неотложни защитни мерки;
б)
маршрутите за въвеждане на силите за провеждане на НАВР;
в)
маршрутите за евакуация на населението от зоната за неотложни защитни
мерки;
г)
основните и запасните райони на обединените контролно-пропускателни
пунктове;

2.
Развръщане на обединени контролно-пропускателни пунктове за
извършване на санитарна обработка на хората и деконтаминация на хора и техника,
излизащи от зоната за неотложни защитни мерки;
3.
Извършване на радиационен контрол;
4.
Организиране от ГДПБЗН- МВР временното съхранение на радиоактивни
вещества, чийто собственик не е известен, до предаването им на Държавно
предприятие "Радиоактивни отпадъци";
5.
При извършване на НАВР се спазва редът за действие съгласно раздел ІІІ
"Радиационна защита" на Инструкция № Із-2401 от 2011 г. за химическа, биологическа
и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и
материали (ДВ, бр. 76 от 2011 г.).
Кметът на общината организира защитата на населението от радиоактивно
замърсяване, като издава разпореждания за:
5.1.Разкриване на допълнителни пунктове за радиационно наблюдение и оповестяване
и извършване на контролни замервания на радиационния фон през определен интервал от
време.
5.2.Актуализиране на разчетите за необходими индивидуални средства за защита
/ИСЗ/ по населени места.
5.3.Създаване на организация за раздаването на таблетки калиев йодид, след
получаване на разпореждане от Министъра на здравеопазването.
5.4.Информиране на населението за защитните мерки при опасност и при
установяване на радиоактивно замърсяване
– херметизация на домовете в
места за престой на семейството – осигуряване на легла, постелъчен инвентар, оборудване,
обезопасяване на храна, вода, приготвяне на медикаменти, радио и др.
5.5.Събиране на доброволната спасителна група, силите и средствата на общината и
възлагане на конкретни дейности, свързани със защитата на населението и подготовка за
укриване - херметизация на публични сгради, доставка на храни и материали, обезопасяване
на храни и защита на водоизточници и фуражите, защита на животните и преминаване към
отглеждане в затворено помещение. Определя отговорници на групите, които да поддържат
връзка с дежурния при ОбСС или определен член на щаба, които да приемат разпореждания
и да отчитат изпълнението на дейностите.
5.6.Свиква щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и чрез него
организира събиране, обобщаване и предаване на информация до оперативния център на
ПБЗН за координиране на действията със съставните части на единната спасителна система;
взаимодействието с националния щаб, ведомствени щабове на отделните министерства и
щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия на област Софийска /съгласно
чл.65, ал.1, т.7 от ЗЗБ/.
6. Провеждане на аварийни, локализационни, евакуационни, защитни и
ликвидационни работи при радиационна авария.
За провеждане на аварийни, локализационни, евакуационни, защитни и
ликвидационни работи при обща радиационна авария ще се създават обединени екипи от
сили и средства от съставните части на ЕСС.
Конкретните защитни дейности, които ще се извършат в община Горна Марина при
опасност от радиоактивно замърсяване се определят от факта, че на територията на общината
няма изградени колективни средства за защита. Предвижда се хората да се укриват в
собствените си жилища, които трябва да бъдат херметизирани и оборудвани с най-

необходимото за престоя на семейството за минимум три денонощия (вода, храна, облекло,
легло и завивки, тоалетни принадлежности, радио, фенерче и др.).
Публичните сгради, които ще бъдат използвани- сградата на общината, в която ще
работи общинският щаб ще бъдат херметизирани и оборудвани с най-необходимото, и
осигурени с персонал, за да изпълняват функциите си. Производствените предприятия,
учебните и детските заведения ще прекратят дейността си до второ нареждане. Ако има
разпореждане за евакуация на населението като специална защитна мярка ще се направят
допълнителни указания за организацията на транспорта – местата, от които тръгват
автомобилите, времето и посоката на евакуацията.
Основните дейности, които ще се извършват от служители и работници в
общината с цел защита на населението от радиационно замърсяване:
1. Информиране на населението за опасността, начините за поведение и действие:
херметизиране на жилищни помещения, оборудване с храни и материали за престой до
отпадане на заплахата (минимум за три денонощия); способите за предпазване и
обеззаразяване на хранителни продукти и вода; повишаване на личната хигиена и начините
за почистване и дезактивация на жилищните помещения;.
2. Информиране на населението за реда за раздаване на ИСЗ и раздаване на
индивидуални средства за защита (указания за изработване на памучно-марлени превръзки).
3. Предприемане на мерки за предпазване на животните, фуражите и откритите
водоизточници от замърсяване с радиоактивни вещества (преминаване към отглеждане в
затворени, херметизирани помещения)
4. Защита на основните водоизточници (особено на откритите) чрез херметизиране и
осъществяване на ежедневен контрол за качеството на питейната вода – съвместно със
служители от ВиК.
5.Определяне броя на хората със специални нужди, които ще се нуждаят от
обгрижване /самотноживеещи възрастни хора и инвалиди /. Организиране на тяхното
временно настаняване при близки, в социална институция. Осигуряване на хранителни
запаси и вода за минимум три денонощия.
6. Разпореждане на забраната за престой на открито и информиране на населението.
Осъществяване на контрол за спазване на разпоредбата чрез служители на РУП.
7. Раздаване на таблетки калиев йодид, след изрично издадена заповед на Министъра
на здравеопазването и проведена консултация с общопрактикуващите лекари за здравния
статус на хора, за които е необходима лекарска преценка за ползите от прием на таблетки
калиев йодид (със заболявания, при които приемът на калиев йодид е противопоказан).
8. Доставка и разпределяне на незамърсени хранителни продукти, вода за пиене и др.
за нуждаещото се население.
9. Подпомагане на служителите от ЦСМП за транспортиране на пострадали хора със
симптоми на облъчване до болницата за активно лечение в гр. Елин Пелин (при
необходимост от допълнителни автомобили).
10. Организиране евакуацията на населението – при получено разпореждане за
прилагане на специални защитни мерки (на този етап за територията на област Софийска не
е предвидена необходимост евакуация на населението).
11. Поддържане на постоянна връзка с оперативния център на ПБЗН, областния съвет
по сигурността за предприетите действия, отдадените разпореждания и изпълнение на
защитните дейности.

12. Подпомагане извършването на дейности по ликвидиране на замърсяването,
дезактивация и санитарна обработка на сгради, почви, техника и др. до отстраняване на
щетите и премахване на опасността за живота и здравето на населението. Участниците в
дейностите задължително работят с индивидуални средства за защита преминават през
задължителен медицински преглед.
13. Създаване на условия за хранене, почивка и медицински прегледи на участниците
в неотложните аварийно-възстановителни работи и ликвидиране на замърсяването.
7. Непрекъснат обмен на информация с оперативния център на ПБЗН за
координиране на дейностите със съставните части на единната спасителна система
– извършва се чрез щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и
дежурния при ОбСС. Общинският щаб създава организация по своевременно набиране,
анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка. Членовете на щаба
подпомагат кмета на общината при изработване на необходимите разчети и вземане на
решения. Те организират изпълнение на взетото решение чрез: подготовка на необходимите
разпореждания, свеждане до знанието на подчинените структури и координират
изпълнението
на
решението.
Подготвят
доклади
за
промените
в
обстановката и предприетите дейности /разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на
риска и защита на населението, които изпращат до областния щаб (ОблСС).
Отговорни длъжностни лица от общината:
Кмет на общината;
членове на общинския щаб;
дежурен при ОбСС.
8. Материално осигуряване – първоначалното осигуряване ще бъде от екипите,
които участват в дейностите. Същите трябва да бъдат оборудвани с материали, инструменти,
апаратура, транспортна и специална техника в зависимост от предназначението им, а
техниката да бъде заредена с гориво. Последващото осигуряване на силите и средствата ще
се извършва от общината, като горива ще се зареждат от бензиностанцията, с която
общината има сключен договор за доставка.
При необходимост от допълнителни сили и средства кметът на общината може да
включи в дейностите доброволци от ДФ и/или да поиска включване на техника /средства на
физически лица или търговски организации, предвидени в плана за защита при бедствия
(транспортни средства, механизация, осигуряване на трайни, пакетирани хранителни
продукти).
Основните материали и средства, които ще бъдат необходими са за изпълнение на
дейностите, както следва:
херметизация и адаптиране на помещения на общината, необходими за
дейността на щаба, на социални институции на бюджетна издръжка към общината, с
непрекъснат цикъл на работа – осигуряване на: полиетилен, гвоздеи, дъски, отоплителни
уреди (според сезонните нужди) за сгради, в които ще се укриват хора;
предоставяне на индивидуални средства за защита на населението и на
участниците в НАВР: противогази, таблетки калиев йодид (след решение на Министъра на
здравеопазването за провеждане на йодна профилактика) и др. лекарствени средства;
осигуряване на храна и вода за участниците в неотложните аварийновъзстановителни работи и за населението: бутилирана вода, консерви, пакетирани
хранителни продукти за минимум три денонощия;

- осигуряване на транспортни средства - при разпореждане за временно извеждане или
евакуация и др.;
В общината се създава и поддържа резерв от материални средства, необходими за
изпълнението на задачите по провеждането на неотложни аварийно-възстановителни работи.
След приключване на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи,
общинската администрация ще изготви преписка до Междуведомствения съвет за
възстановяване и подпомагане към МС за искане на средства за разплащане на
непредвидените разходи /подкрепени със счетоводни документи за извършен разход и
доказателства за възлагане на дейността/.
9. Предоставяне на неотложна помощ на пострадалите лица.
Съгласно чл. 55 от Закона за защита при бедствия - подпомагането и възстановяването
при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна
помощ на пострадалите лица и извършване на неотложни възстановителни работи
след бедствие.
Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кмета на общината и
включва:
1.
изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и
селскостопанските животни;
2.
раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3.
предприемане на други необходими мерки: при радиоактивно замърсяване и
опасност за населението – може да се вземе решение за евакуация на населението, и
материалните ценности.
Логистичната подкрепа при радиоактивно замърсяване включва:
осигуряване на незамърсени вода, храна, лекарствени продукти и медикаменти;
транспортно обслужване;
медицинско обслужване (първа долекарска помощ до пристигане на
специализирани медицински екипи). Създаване на организация за раздаване на
таблетки калиев йодид;
битово обслужване и др.
9.1. Медицинско осигуряване – свързано е с прилагане на мерките за защита на
населението при радиационно замърсяване: провеждане на йодна профилактика,
предоставяне на медицинска помощ на пострадали със симптоми на облъчване;
транспортиране на болните до многопрофилна болница.
Кметът на общината координира първоначалните дейности по предоставяне на
медицинска помощ след радиоактивно замърсяване до пристигане на екипи на ЦСМП координира използване на целия наличен медицински ресурс в общината:
общопрактикуващи лекари, медицинските специалисти към Здравен център Априлово и
Други дейности по здравеопазването към общината /към детските и учебните заведения/.
Центърът за спешна медицинска помощ, екипите на МБАЛ-Елин Пелин и
общопрактикуващите лекари ще изпълнява дейности по медицинското осигуряване на
пострадалите хора.
При недостиг на линейки за транспортиране на пострадалите ще се използват
подходящи автомобили, собственост на общината, на юридически или физически лица.
Информация за броя на постъпилите на лечение, както и сведение за медицинските
екипи и стационарната болнична база се подава от РЗИ - София област до общинския щаб

Основната част от силите, извършващи медицинското осигуряване ще се въвежда от съседни
незасегнати територии.
При решение за извършване на йодна профилактика на населението -медицинските
специалисти ще извършват индивидуална преценка за ползите и рисковете от прием на
калиев йодид, според възрастта, състоянието и индивидуалния здравен статус на хора с
хронични и специфични заболявания и състояния.
•
Отговорни длъжностни лица:
- секретар на общината - координира връзките с общопрактикуващите лекари,
органите на РЗИ, ЦСМП и МБАЛ.
•
Необходими средства и ресурси:
човешки ресурси- общопрактикуващи лекари в общината, медицински
специалисти;
материални ресурси - лекарства, превързочни материали, носилки,
автомобили и др.;
9.2. Транспортно осигуряване.
Транспортното осигуряване в общината се организира с цел: извозване на хора,
пострадали при радиоактивно замърсяване до многопрофилната болница за активно лечение
за оказване на специализирана медицинска помощ /при недостиг на специализиран
транспорт от центъра за спешна помощ/, транспортиране на хора, животни и материални
ценности при заповед за извършване на евакуация.
•
Отговорни длъжностни лица, координиращи осигуряването на транспорта:
Зам.кмет на община
10. Инженерно осигуряване.
Свързано е с използването на машини за извършване на деконтаминация и
ликвидиране на последиците от радиоактивното замърсяване.
При необходимост от допълнителни сили и средства за извършване на дейността кметът на общината може да поиска допълнителни сили и средства от единната спасителна
система чрез Областния управител и Оперативния център ПБЗН, както и помощ от местни
физически и юридически лица, които разполагат с необходимата механизация (предвидени
по плана за защита при бедствия). Автомобилите, които ще участват в ликвидационните
работи трябва да бъдат заредени с горива за извършване на дейност за едно денонощие.
•
Отговорни длъжностни лица:
- Зам.Кмет - координира включването на сили и средства от ЕСС и местни
физически и юридически лица;
- ст.спец.»ТО, домакин» - осигуряване на горива за автомобилите на общината,
ЕСС и на физическите и юридическите лица.
11.Осигуряване на реда и законността.
При необходимост от използване на специализирани изпълнителни органи от
системата на МВР с цел осигуряване законността и реда в общината, кметът на общината
отправя искане чрез оперативния център на ПБЗН за осигуряване на специализирани сили и
средства на МВР.
Редът и законността в общината се осигуряват от РУП - Елин Пелин.
• Отговорно длъжностно лице от общината, координиращо осигуряването
на реда и законността:

-зам.кмет на общината.
12. Предоставяне на възстановителна помощ - възстановителната помощ за
пострадалите от бедствие лица се предоставя при условия, по ред и в размери, определен с
правилника за дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерски съвет. На основание чл.56, ал.1 от Закона за защита при бедствия
комисията взема решение за отпускане на целеви средства от републиканския бюджет за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.
Средствата се предоставят за:
1. разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи при бедствие на включените чрез оперативните центрове
сили и средства на единната спасителна система;
2. финансиране на неотложни възстановителни работи;
3.предоставяне на възстановителна помощ;
12.1.Изготвяне на искания до Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане при МС за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи при бедствия.
Исканията се подготвят от общинската администрация и изпращат от кмета на
общината с копие до областния управител - за включените сили и средства на единната
спасителна система (доброволни формирования, търговски дружества, еднолични търговци,
юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на
Министерството на здравеопазването и др.).
В искането се посочва правното основание за извършването на разходите (план за
защита при бедствия, заповед за възлагане на СНАВР - за привлечените сили, договор или
др.) и фактическите обстоятелства (събитие, място, време, предприети действия, включени
сили и средства на единната спасителна система). Към искането се прилагат:
справка за извършените непредвидени разходи по второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити;
отчет с описи на разходооправдателните документи по второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити или държавни предприятия;
заповед за въвеждане плана за защита при бедствия по чл. 65, ал. 2, т. 1 от
Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
Областният управител в срок 30 дни от датата на получаване на искането от кмета на
общината изпраща в комисията становище относно целесъобразността на извършените
разходи.
Комисията може да изисква информация от оперативните центрове за включените
сили и средства на единната спасителна система.
• Отговорни длъжностни лица:
Кмет на общината
гл.счетоводител изготвят финансова обосновка на разходите на общината
(справки, отчети)
ст.счетоводител- осигурява платежните документи за закупени горива и
др.материали със средства на общината за осигуряване дейността на участниците в СНАВР;
заплатени услуги на привлечени сили и средства за

извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; закупено оборудване,
храни и напитки за предоставяне на неотложна помощ на населението.
- ст.експ.»ЗН, ОМП, ССИ» - извършва окомплектоване на исканията до
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
13. Настаняване на евакуирано население от зоната за аварийно планиране на
АЕЦ “Козлодуй”.
В Община Горна Малина са развърнати пунктове за приемане и настаняване от
зоната за аварийно планиране. Приемането и настаняването на евакуирано население се
извършва в съответствие с разработени планове.
Мероприятията по приемане и настаняване в съответните населени места се
ръководят от съответните комисии по приемане и настаняване и кметовете на тези населени
места.
Длъжностните лица от общинската администрация, управляващи местата за временно
настаняване е секретаря на общината и кметове на кметства и кметски наместници;
13.1 Места за временно настаняване при авария в АЕЦ ”Козлодуй”.
13.2.1. Местата за настаняване на засегнатото население са жилищни сгради и
училища в кметствата от теериторията на Община Горна Малина.
13.2.2. Оценка на наличното оборудване – общината не разполага с такова;
13.2.3. Длъжностно лице, отговорно за осигуряване на необходимото оборудване е
секретаря на общината и кметове и кметски наместници по населени места.
ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ
ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.
1. Дейностите по радиационна защита се координират от ръководител на място,
определен съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
Степента на радиационна опасност от авария в АЕЦ се определя по международната
скала „INES”.
Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между
частите на ЕСС при провеждането на дейности по радиационна защита.
При необходимост ръководителят на място сформира щаб с представители на
участващите екипи от ЕСС.
Ръководител на място е началникът на областно управление "Пожарна безопасност и
защита на населението" - МВР или оправомощено от него длъжностно лице.
1.2.Ръководителят на място въз основа на данните от радиационния мониторинг
и дозиметричния контрол съгласувано с оправомощените служители на АЯР, МЗ и
МЗХ взема решение за прилагане на съответна защитна мярка и разпорежда:
използване на ИСЗ на населението чрез:
а)
организиране на пунктове за раздаване на ИСЗ;
б)
уведомяване на населението за реда за осигуряване с ИСЗ;
укриване в защитни съоръжения или приспособени за целта помещения;
провеждане на йодна профилактика след решение на министъра на
здравеопазването и в присъствието на представител на регионалната здравна инспекция
временно извеждане или евакуация.

1.3. В района на инцидента и аварията, когато се налага временно извеждане или
евакуация, екипите на РД ПБЗН - МВР София област и другите части на ЕСС:
определят маршрути за извеждане на хората;
организират обединени контролно-пропускателни пунктове/ОКПП/ за
санитарна обработка и преобличане на хората и деконтаминация на транспортните средства
и техниката;
осигуряват доставката на храна, вода, завивки и др.;
определят местата за настаняване.
1.4. Ръководителят на място в района на инцидента и аварията:
осигурява необходимите специалисти, техника и оборудване на мястото на
инцидента и авария;
извършва постоянен контрол на радиационната обстановка и документиране на
резултатите от него;
създава организация за локализиране, отделяне, сортиране и безопасно
опаковане на радиоактивни материали и източници;
осигурява укрепване и хидроизолация на участъци, замърсени с радиоактивни
вещества, с цел предотвратяване на разпространението им в околната среда.
1.5. В района на инцидента и аварията се извършва контрол за качеството на:
хранителните продукти в магазинната мрежа от оторизирани от РЗИ
лаборатории;
храните и фуражите за животните от лабораториите на МЗХ, а за млечните и
месните продукти – от ОД „БХ”;
питейните водоизточници от „В и К” ООД – София област, чрез оторизирани
лаборатории и потвърждение от РЗИ.
1.6. В района на инцидента и аварията се извършват дейности за намаляване и
ликвидиране на последиците от радиоактивното замърсяване – деконтаминация с цел
ограничаване на разпространението на замърсяването и намаляването му до
максимално възможната степен чрез:
осигуряване на подходящи места съгласувано с АЯР за безопасно временно
съхранение на радиоактивните източници или материали;
извършване на деконтаминация на оборудването, използваната техника и
мястото на инцидента и аварията;
ликвидиране на временните площадки за складиране на радиоактивни
източници или отпадъци;
премахване на радиоактивно замърсения слой до нивата за освобождаване от
контрол;
извършване на деконтаминация до норми, позволяващи пребиваване на
населението;
извършване на окончателна оценка на радиационното състояние на мястото на
инцидента и аварията.
1.7. Ръководителят на място по указания на оправомощените служители на
АЯР, Изпълнителната агенция по горите и Министерството на регионалното развитие
и благоустройството определя организацията за извършване на деконтаминация на:

-

замърсени територии, в т. ч. за:
пътища и площадки с твърди покрития;
местности, покрити с широколистна растителност;
сгради и съоръжения;
третиране на радиоактивните отпадъци.

1.8. Участващите в спасителни дейности и дейности за намаляване и
ликвидиране на последиците подлежат на периодичен медицински контрол по време на
работа и на заключителен - след приключване на аварийната обстановка.
2. Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ
на територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от
Закона за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и директорите на
лечебните и здравните заведения в областта като:
създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична
обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;
осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от
външни фактори;
организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и
санитарен контрол в засегнатата от радиация територия;
формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности;
Медицинско осигуряване при обща радиационна авария се извършва от екипите на
ЦСМП и на болничните заведения.
Действията на специализираните медицински екипи ще се осъществяват по реда на
Националния план за действия и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и
катастрофи и при спазване на следния ред:
1.
оказване на спешна медицинска помощ на всички пострадали и определяне
реда за обслужването им;
2.
прилагане на животоспасяващи мерки на пострадали лица;
3.
предприемане на мерки за намаляване на облъчването. Специализираните
медицински екипи предприемат следните действия:
1.
извършват оценка на здравословното състояние на пострадалите лица и
прилагат при необходимост животоспасяващи медицински дейности;
2.
предприемат мерки за ограничаване на дозата на облъчване на засегнатите
лица и разпореждат незабавно да се изведат всички пострадали извън зоната на аварията;
3.
установяват наличие на радиоактивно замърсяване на пострадалите;
4.
предприемат мерки за начална и частична деконтаминация на пострадалите,
ако съществува практическа възможност ("деконтаминация,дезактивация е отстраняване или
намаляване на нивото на радиоактивно замърсяване с физични или химични средства);
5.
предприемат мерки да не се допуска разпространение на радиоактивното
замърсяване, ако съществува опасност или има съмнение за наличието на замърсяване;
6.
прилагат при необходимост мерки за защита на щитовидната жлеза на
пострадалите лица;
7.
събират данни за лицата, които са попаднали на мястото на аварията с оглед
осигуряване на медицинско наблюдение и/или лечение при необходимост;

8.
попълват авариен фиш за всяко пострадало лице;
9. насочват със специализиран транспорт лицата, които са тежко пострадали от
аварията, до приемно-сортировъчното отделение на определеното лечебно заведение, като го
уведомяват за:
а)
броя на пострадалите лица;
б)
здравния и радиологичния статус на пострадалите лица;
в)
ориентировъчното време за пристигане в лечебното заведение
3.Областният управител.
Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта
(съгласно чл.64, ал.1 от ЗЗБ) и координира спасителните и неотложните аварийновъзстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън
територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това. Може да
обяви бедствено положение на територията на областта или част от нея. Областният
управител организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване
при бедствия
При опасност за населението областният управител разпорежда да бъде временно
изведено населението на засегнатата община към друга община (или област). Населението,
което ще бъде временно изведено ще бъде настанено в пригодени помещения в училища,
физкултурни салони, общежития, кметства и др. за осигуряване на минимални условия за
живот.
4. Кметът на общината.
4.1.Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия
на територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ.
При авария в АЕЦ и радиоактивно замърсяване основните функции на кмета на
общината са:
- създаване на организация за своевременното оповестяване и информиране на
населението и на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;
4.2. При установяване на радиоактивно замърсяване на територията на
общината, съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ кметът:
1.
въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;
2.
може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим,
който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен
период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи);
3.
извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;
4.
може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или
материална помощ в съответствие с възможностите им;
5.
може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни
формирования;
6.
може да поиска координация от областния управител;
7.
организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна
помощ на пострадалите лица (при разпореждане за евакуация на населението като специална
защитна).

8.
организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на
населението при бедствия;
9.
организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи
при бедствия.
Кметът на община, когато осъществяват ръководство и координация на спасителните
и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпращат на МВР писмена
информация за тяхното протичане.
Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията му по чл.65 от
Закона за защита при бедствия.
4.3. Предоставяне на неотложната помощ на пострадалите граждани осигурява се и се предоставя от кмета на общината.
Неотложната помощ на пострадалите хора включва:
1.
изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и
селскостопанските животни;
2.
раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3.
предприемане на други необходими мерки.
Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа необходимост ще
се извършва от секретаря на общината, подпомаган от гл.счетоводител
Когато кметът на общината поска координация на СНАВР от областния управител обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до областна администрация София
област, при дежурните в ОЦ на РД ПБЗН и при дежурния по Областен съвет по сигурност.
Получените материални запаси ще се съхраняват в ритуалната зала на общината и в
другите складови помещения и ще се разпределят съгласно заявките.
Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по законосъобразното
изразходване на финансовите средства е гл.счетоводител
4.4. Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността
на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски
съвет.
5. РИОСВ, РЗИ, РД ПБЗН провежда дозиметричен контрол в определени от
ръководителя на място пунктове за състоянието на околната среда, хранителните
продукти, водата, фуражите и селскостопанските животни за наличието на вредни
вещества.
6. Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини.
При обявяване на бедствено положение на територията на общината (и на област)
длъжностното лице, отговарящо за опазване на реда и законността е Директорът на ОД на
МВР София област.
В съответствие с Чл. 52. от Закона за защита при бедствия, при обявено бедствено
положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:
•
правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане
отместа, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;

•
правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота,
здравето и имуществото на лица или на околната среда;
•
свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията,
засегната от радиоактивно замърсяване;
•
правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала
осъществяването на спасителните работи.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат
предприети:
•
временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне
на
имущества от определената територия;
•
забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или
територии.
Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от Закона
заМВР и включва:
•
отцепване (изолиране) на района;
•
осигуряване на обществения ред и организация на движението;
•
осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на
населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;
•
осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и
материалните ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за
евакуация;
•
осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на РД ПБЗН за
провеждане на аварийно-спасителни дейности;
•
оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана
помощ на пострадалите;
•
извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на
слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други
престъпления;
•
организиране опазването на публичната и частна собственост в населените
места, където е извършена евакуация;
•
оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане
на населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации и
неюридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;
•
провеждане на следствено-оперативни мероприятия.
7. Силите на единната спасителна система от други области, включени в
неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към отделните
структури на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните
ръководители.
V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ,
ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. II, III И IV.

НЕОБХОДИМИ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

Източниците за финансиране по плана за защита при радиационна авария и
радиоактивно замърсяване на територията на Община Горна Малина са общинският
бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ, републиканският бюджет.

Когато финансирането на дейностите при радиоактивно замърсяване е за сметка на
бюджетите на министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл. 61, т. 1 и т. 2 на
Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския план за
защита се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства и
ведомства и бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден
със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни
аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за заплащане
на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите – кметът на
общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи целесъобразността и
законосъобразността на разходите).
VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.

СЪСТАВНИТЕ

ЧАСТИ

НА

Координацията на съставните части на единната спасителна система в област
Софийска се осъществява чрез оперативния център на Областно управление на Пожарна
безопасност и защита на населението – София област.
Оперативния център извършва следните дейности:
1.
Приема и оценява информацията за възникнала радиационна авария;
2.
Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и
координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;
3.
Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението при
възникнала радиационна авария и опасност от радиоактивно замърсяване на територията на
областта;
4.
По искане на ръководителя на място организира включване на предвидените в
плана съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и
средства при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва
и архивира с възможност за последващо прослушване.
Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява
от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и Интернет връзки до
оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Софийска.
Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията между
частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи в района на радиоактивното замърсяване. Ръководител на място е
Началникът на РД "Пожарна безопасност и защита на населението", или оправомощено от
него длъжностно лице.
Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен със заповед
на кмета на общината, подпомага кмета на общината и осъществява взаимодействие с щаба
за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с националния щаб.
Основните функционални задължения на всеки един член на общинския щаб са:
•
Набира, анализира и обобщава информация за ситуацията в общината;
•
Изготвя оценка на щетите;
•
Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;

•
Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината: подготвя
проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на подчинените структури и
координира изпълнението на решението;
•
Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване
с кмета на общината.
VІІ. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА
СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ.
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и на населението при радиационна авария и опасност от радиоактивно
замърсяване на територията на общината и областта се осъществяват чрез комуникационноинформационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за
оповестяване при въздушна опасност”.
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване са:
алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана
конференция за определен час.
•Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в
групите: членовете на общинския щаб, кметовете и кметските наместници, доброволната
спасителна група, дежурния при ОбСС. При възникване на авария в АЕЦ те ще получат
съобщение от системата на мобилния си телефон с текст: Имате съобщение! Моля въведете
вашия PIN! Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
•
Внимание, авария в АЕЦ !
•
Внимание, авария в АЕЦ !
•
Внимание, авария в АЕЦ ! или
•
При радиационна авария: „Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! Имате
съобщение! Моля въведете вашия PIN!”
•
Внимание, радиационна авария!
•
Внимание, радиационна авария!
•
Внимание, радиационна авария!
•
Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна
информация, изготвена към момента на опасност от радиоактивно замърсяване с
конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.
•
Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или
експертно становище.
•
Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се
включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на решение за
реагиране при радиационна авария и опасност от радиоактивно замърсяване.
•Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени
лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени.
Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство и
населено място се осъществява от ОЦ при РД ПБЗН, по разпореждане на Директора на РД
„Пожарна безопасност и защита на населението”.
При възникване на радиоактивно замърсяване, изискващо координация на областно и
общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се

извършва и въз основа на искане на Областния управител, Кмета на засегната община,
Ръководителя на съставна част на Единната спасителна система или ръководителя на
мястото на намесата. Исканията се приемат чрез ОЦ при РД ПБЗН.
VІІІ. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.
По решение на Кмета на общината се привеждат в готовност общинските сили за
провеждане на СНАВР.
Личният състав на щаба и приемателните комисии заема работното си място в
работно време до Ч + 30 минути, а извън работно време – до Ч + 60 минути.
Времето за реагиране на съставните части на единната спасителна система е
съгласно разчетите на всяка една от структурите участваща в единната спасителна система.

ПЛАН
ЗА
ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

ЧАСТ
ЗАЩИТА ПРИ СНЕЖНИ БУРИ,
СНЕГОНАВЯВАНЕ И ОБЛЕДЯВАНЕ

І. АНАЛИЗА И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ СНЕЖНИ БУРИ, СНЕГОНАВЯВАНЕ И
ОБЛЕДЯВАНЕ.
Спецификата на континенталния климат е в основата на възможни снегонавявания.
Снежните виелици и заледявания са често явление за нашата страна. Характерни са за
месеците декември и януари, но могат да се проявят и през останалите зимни месеци.
Снежните бури и заледявания водят до нарушаване на въздушните комуникации, блокиране
на пътищата и е възможно да поставят в рискова ситуация живота на много хора.
Важен фактор, определящ дали снеговалежът има бедствен характер, е скоростта на
натрупване на снега. Понякога натоварванията от падналия сняг са толкова големи, че се
разрушават покриви, а в отделни случаи и цели съоръжения. Снеговалежите могат да имат
бедствен характер главно в населените места, където възпрепятстват, а често и блокират
напълно всички видове транспорт за различни периоди от време и причиняват значителни
проблеми в снабдяване на населението с храна, осигуряване на медицинско обслужване,
прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването.
Ниските температури са причина за обледеняването на електропроводите и други
открити комуникационни линии. Годишно около 50 – 60 % от страната е засегната от
снегонавявания и заледявания.
При възникване на снежни бури с условия за снегонавяване и обледяване ще се
създаде сложна обстановка в общината:
1.Голям обем от дейности, свързани с почистване на общинската четвъртокласна
пътна мрежа и уличната мрежа в населените места;
2.Могат да възникнат неотложни здравни проблеми на граждани, които изискват
бърза реакция – транспортиране на хора на хемодиализа, бременни или хронично болни (с
обостряне на заболяването) до болницата в гр. Елин Пелин.
3.Може да има аварии на комунално-енергийни съоръжения – спиране на
водоподаването и/или енергоподаването към населените места.
4.Изчерпване на стоки от първа необходимост от търговската мрежа.
5.Възможно е да възникнат пожари в населените места – дейностите по тяхното
локализиране и гасене ще бъдат затруднени поради невъзможност на пожарен автомобил да
достигне до мястото на пожара и до противопожарните хидранти и/или пристигане с голямо
закъснение, когато пожарът се е разраснал към други сгради.
6. Снежните бури със снегонавяване и пътна непроходимост, обледяване на ел.
проводници ще предизвикат временно блокиране на местната икономика и услуги за
населението – невъзможност за снабдяване със стоки от първа необходимост и оказване на
спешна медицинска помощ.
ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СНЕЖНИ
БУРИ И СНЕГОНАВЯВАНЕ.
1.Разработване и поддържане на плана за защита при бедствия в актуално
състояние.
Отговорни длъжностни лица
- Кмет на общината;
- гл. експерт „СД и екология”
2.Изпълнение на превантивни дейности за осигуряване на нормални условия за
живот и работа при усложнени зимни условия:

2.1.Подготовка на общинската техника за снегопочистване и движение при зимни
условия.
2.2.Сключване на договори за снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа и
проверка на техническите възможности на фирмите – изпълнители.
2.3.Разнасяне на осолен пясък по критични участъци от четвъртокласната пътна
мрежа и по приоритетни участъци от уличната мрежа на населените места.
2.4.Монтиране на снегозадържащи съоръжения по критични участъци от
четвъртокласната пътна мрежа.
2.5.Разпореждане на мероприятия за подготовка за работа при усложнени зимни
условия до второстепенните разпоредители с бюджетни средства (учебни, детски и социални
заведения) с цел предотвратяване или намаляване на последиците при извънредна ситуация
2.6.Приоритетно снабдяване с горива за отопление на учебните, детските, социалните
заведения.
2.7.Профилактика на отоплителни инсталации и проверка за пожарна безопасност на
сградите – общинска собственост: административни, учебни, детски, социални заведения,
читалища, клубове на пенсионера, сгради за спорт и сгради, предоставени под наем на
физически и юридически лица в общината.
2.8.Проверка на системата за оповестяване, на предвидените за използване при тежки
зимни условия сили и средства и тяхната готовност за работа.
2.9.Осъществяване на контрол за почистване на уличните платна и тротоари от
строителни, отоплителни и други материали за безпрепятствено снегопочистване.
2.10.Въвеждане на отговорно дежурство на повикване в общината през празнични и
почивни дни в периода 1.11. /от текущата година/ до 31.03./от следващата година/.
2.11.Осигуряване на финансови средства за финансиране на допълнителни разходи
при необходимост от аварийно-възстановителни работи.
2.12.Създаване на организация за медицинско обслужване и снабдяване на
населението със стоки и услуги от първа необходимост.
2.13.Профилактика и обозначаване на противопожарните хидранти в населените
места. Създаване на организация за почистване на района около тях и осигуряване достъпа
на противопожарен автомобил.
2.14.Извършване на профилактика на В и К - съоръженията и подготовката им за
работа при ниски температури.
2.15.Подготовка на съоръженията на ЧЕЗ България ЕАД чрез провеждане на върхови
ревизии:
•
Отговорни длъжностни лица:
Кмет на общината;
Кметове и кметски наместници;
гл.счетоводител-финансово осигуряване;
ст.спец.» СД , екология» - почистване на уличните платна и организиране
дейността на работниците по програмите към общината /опясъчаване/;
гл.спец.”ОМП, ЗНБАК” - осигуряване на транспортни средства, доставка на
материали.
3. Поддържане в готовност на общинско доброволно формирование за
извършване на дейности по защита при бедствия - осигуряване на обучение на
доброволците, оборудване, лични предпазни средства, застраховка.
•
Отговорни длъжностни лица:

гл.счетоводител - за финансово осигуряване на дейността.
•
Необходими средства и ресурси: ежегодна застраховка на всеки доброволец;
работно облекло и обувки - съгласно нормативите за предоставяне на лични предпазни
средства и облекло /през 2-3 години/; индивидуални средства за защита, заплащане за
обучение на доброволците.
4. Обучение на ръководните органи в общината, на щаба и населението за
поведение и действие при снежни бури и снегонавяване.
Обучението на органите на изпълнителната власт за защита при бедствия е
задължително /чл.14, ал.2 от ЗЗБ/. Те организират обучението на служителите от
подчинените им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на дейности по
защита. Обучението на населението за начините на поведение и действие, и изпълнение на
необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кметовете на общини като
обучение по желание /чл. 17 от ЗЗБ/.
Ежегодно, преди настъпване на зимния период, се провежда съвместно заседание на
общинския щаб, кметовете и кметските наместници, директори на учебни, детски и социални
заведения, на което се анализират силните и слабите страни в организацията на действие
през изминалия зимен период; отчита се степента на подготовка на всички институции кметства и кметски наместничества, ВиК, енергоснабдяване, РУП и др. На заседанието се
обсъждат и допълват планираните дейности за осигуряване на нормални условия за живот
през зимния период (определени със заповед на кмета на общината).
Дейностите по подготовка за работа в усложнени зимни условия се отчитат в доклад
от кмета на общината до областния управител на Софийска област и представят на
съвместно заседание на областния съвет по сигурност с кметовете на общини.
Дейностите за подготовка за зимата; начина на поведение действие при усложнени
зимни условия и при възникване на пожар в сграда се публикуват в сайта на общината и
поставят на обичайните места за информация на гражданите в населените места.
• Отговорни длъжностни лица в общината:
- кмет на общината;
ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.
1.Предупреждение и информиране.
Предупреждение за опасност от снежни бури и снегонавяване се получава от
оперативния център на ПБЗН в гр. Елин Пелин, на база прогностични данни и информация
от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН. Предупреждението се
получава от дежурния при ОбСС – Горна Малина и предава на кмета на общината.
2.Оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината и населението
2.1. Оповестяване по националната система за ранно предупреждение и оповестяване
на органите на изпълнителната власт и населението
При опасност от снежни бури, снегонавяване и обледяване кметът на общината може
да поиска оповестяване по националната система за ранно предупреждение. Редът и начинът
за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на
съставните части на Единната спасителна система и на населението при бедствия, пожари и
извънредни ситуации на територията на общината и областта се осъществяват чрез
комуникационно-информационна система, наречена „Националната система за ранно

предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при
бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Начините за оповестяване чрез
системата са представени в т.VІІ от плана.
Кметът на общината може да разпореди оповестяване на населението с вой на сирени
в продължение на 3 минути, последван от указания по местния радиовъзел в гр. Елин
Пелинза поведение на населението, въведени временни ограничения за движение по
пътищата и др.
•
На територията на общината има монтирани електро-механични сирени С 40 с
местно задействане.
2.2.Оповестяване по стационарни и мобилни телефони, интернет
В общината съществуват възможности за връзка и за пренос на данни чрез:
изградена вътрешна централа тип ASDN ;
факс връзка - телефон
интернет връзка, с възможности за електронен подпис на ел.документи:
e-mail:
Актуална информация за положението в общината и предприетите мерки за защита на
населението ще се публикува на официалния сайт на общината:
www.
Оповестяването по телефона на длъжностните лица, които имат задължения по плана
за действие при снежни бури, снегонавяване и обледяване ще се извършва от дежурния при
ОбСС, по разпореждане на кмета на общината.
Връзките се осъществяват чрез изградените телекомуникационни връзки в община
Елин Пелин: мобилен и стационарен телефон в приоритетен ред, както следва:
1. Оповестяване на дежурния при ОбСС.
2. Оповестяване на кмета на общината.
3. Разпореждане на кмета на общината до дежурният при ОбСС извършване на
оповестяване.
4. Оповестяване на кметове на кметства и кметски наместници, членове на щаба,
доброволно формирование и другите сили и средства (ръководители на публични и
стопански организации за организиране защитата на работещите и постоянно пребиваващите
хора)
За начало на оповестяването се счита времето на получено предупреждение от
националната система за ранно предупреждение и оповестяване, от дежурния при ОЦ на
ПБЗН или оперативния дежурен при ОблСС-София област и от дежурния при ОбСС – Горна
Малина.
При снежни бури, снегонавяване, обледяване, прекъсване на енерго и водоподаването
към населените места кметът на кметство или кметският наместник докладва обстановката
на дежурния при ОбСС. Дежурният при ОбСС незабавно докладва на кмета на общината и
по негово разпореждане продължава оповестяването за събиране на щаба, доброволците,
юридическите и физическите лица, определени за участие в неотложните аварийновъзстановителни работи.
2.3.Оповестяване чрез радио средства и телевизия - предаването на гласова
информация за целите на ранното оповестяване на населението на Горна Малина ще се
извършва с мегафони а в останалите населени места кметовете на кметства и кметските

наместници ще назначават оповестители. Националната телевизия и радио също ще излъчват
съобщения за обстановката в страната и предприетите мерки за защита.
2.4. Оповестяване чрез оповестители - при невъзможност за оповестяване на
членове на щаба по телефона, кметът на общината разпорежда да се извърши оповестяване
чрез оповестители - други работници/служители в общината.
3.Разузнаване на обстановката - информация за обстановката в населените места се
събира и предава от кметовете и кметските наместници. За Горна Малина информация се
събира от мобилен екип с високопроходима техника, от водачите на снегопочистваща
техника, служители на РУП и пострадали граждани чрез телефон 112.
При обилни снеговалежи се извършва разузнаване за:
затрудненията и нарушения в транспортните комуникации;
прекъснато електрозахранване в населените места;
прекъснато водоснабдяване в населените места;
нарушения (липса) на комуникационни връзки;
наличност на хранителни продукти от първа необходимост в търговската
мрежа;
необходимост от спешно транспортиране на родилки, болни хемодиализа, до
лечебно заведение;
Информацията от извършеното разузнаване се докладва на кмета на общината,
дежурния по ОблСС и/или дежурните длъжности лица в областния щаб и на дежурния в ОЦ
ПБЗН, заедно с допълнителна информация за:
•
Отговорни длъжностни лица за разузнаване на обстановката:
Членовете на мобилния екип се определят със заповед на кмета на общината,
като в състава се включват служители от общината - членове на щаба за изпълнение на
общинския план за защита при бедствия.
•
Необходими средства и ресурси: високопроходим автомобил.
4. Събиране на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия и
въвеждане в изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
Кметът на общината въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при
бедствия.
4.1.Кметът на общината разпорежда на кметовете и кметските наместници,
ръководителите на бюджетни звена към общината изпълнение на защитни мерки:
организация за поддържане в техническа изправност на съоръженията, при спад на
температурите – назначаване на дежурни за припалване на котлите в почивни и празнични
дни; осъществяване на контрол за опясъчаване на приоритетните пътища от общинската и
четвъртокласната пътна мрежа; събиране на информация за положението в населените места
и при усложняване на ситуацията, през един час.
4.2. Уточнява се графикът и последователността на почистване на четвъртокласната
пътна мрежа и приоритетната улична мрежа в населените места, както и реда за
осъществяване на контрол.
5. Кметът на общината може да обяви със заповед бедствено положение за цялата
или за част от територията на общината – съгласно чл.49, ал.1 от ЗЗБ.
В заповедта на кмета на общината за обявяване на бедствено положение се посочват:
1.обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото
положение;

2.обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение;
3.границите на територията, на която се обявява бедственото положение;
4.мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни
ограничения върху правата на гражданите;
5.органите и длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки;
6.начало на въвеждане на бедственото положение и срокът за неговото действие, но не
повече от 30 дни /срокът може да бъде удължен при необходимост от кмета на общината
след съгласуване с областния управител/.
Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата,
послужили като основание за обявяването му от органа, който го е обявил.
Копие на заповедта за обявяване на бедствено положение се изпраща незабавно на
областния управител и на министър на вътрешните работи.
6.Извършване на спасителни операции - ситуациите, при които може да бъде
необходимо провеждане на спасителни операции, са пътна непроходимост и авариране на
автомобили по четвъртокласната или уличната пътна мрежа на общината; неотложни
здравни проблеми на граждани при блокиране на републиканската и общинската пътна
мрежа (в т.ч. родилки и хора на хемодиализа), които трябва да бъдат извозени до болница;
прекъсване на основни услуги (ел.захранване, водоподаването) на населени места или на
самотноживеещи възрастни хора и инвалиди, които обичайно не могат да се самообслужват
сами.
След получаване на сигнал в общината за пострадали хора (от телефон 112 или друг
източник) се организира екип, който се изпраща на място с високопроходим автомобил и
оборудване за оказване на помощ. В зависимост от ситуацията се предприемат някои от
следните дейности:
транспортиране на пострадали хора до общината или най-близкото кметство, за
да получат първа помощ, възможност за временен престой в отопляеми помещения и найнеобходимото: вода, храна, топли напитки, одеяла и при необходимост - лекарства;
транспортиране на болни до многопрофилната болница за активно лечение в
гр. Елин Пелин - извършва се от автомобил на ЦСМП, а при невъзможност от високо
проходима техника на общината или привлечена от физически или юридически лица;
временно настаняване на пострадали хора в общински сгради с условия за
временен престой до възстановяване на основните услуги (ел.захранване и водоподаването);
доставяне на хляб и стоки от първа необходимост при продължително
блокиране на населените места и изчерпване на наличните складови запаси в търговската
мрежа.
При пристигане на екип на РД ПБЗН - ръководителят на място поема ръководството
на дейностите на място и докладва на кмета на общината. Кметът на общината може да
привлече допълнителни сили и средства от физически и юридически лица в общината, и да
поиска чрез ОЦ ПБЗН и областния управител допълнителни специализирани сили и средства
от незасегнати райони.
7.Извършване на неотложните аварийно-възстановителни работи - свързани са с
изтегляне на закъсали в преспите автомобили (в т.ч. и камиони), които възпрепятстват снегопочистването на пътната мрежа - извършва се от сили и средства на общината (вкл. и на
привлечени от юридически лица), когато се отнася за четвъртокласна пътна мрежа и от сили
и средства на Областно пътно управление (от фирма-изпълнител по договор за

снегопочистване), когато се отнася за републиканска пътна мрежа (пътища І, ІІ и ІІІ клас).
Извършване на дейности по снегопочистване и възстановяване на пътната проходимост до и
вътре в населените места: възстановяване на доставките на хранителни продукти до
населените места, осигуряване на достъп до обекти от социалната, здравната,
административната образователната област, сферата на сигурността и др. (по приоритетен
ред, определен от общината).
Дружествата извършват възстановяване на съоръженията от критичната
инфраструктура, за която отговарят - възстановяване на енергопо даването, водоподаването
и комуникациите в населените места - извършва се от аварийните екипи на ЧЕЗ, ВиК,
Виваком, Теленор, А1.
•
Отговорни длъжностни лица за изпълнение на дейностите на общината:
Кмет на общината;
кметове на кметства;
кметските наместници;
членове на общинския щаб;
•
Необходими средства и ресурси:
човешки ресурси- обучени доброволци; работници в общината,
специализирани екипи на В и К, ЧЕЗ
механизация и оборудване - автомобили за извозване на доброволците и
пострадалите, въжета; горива за автомобилите, участващи в спасителните операции, топли
напитки, храна и одеяла.
8.Непрекъснат обмен на информация с оперативния център на ПБЗН за
координиране на дейностите със съставните части на единната спасителна системаизвършва се чрез щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и
дежурния при ОбСС. Общинският щаб създава организация по своевременно набиране,
анализиране и обобщаване на информация за създалата се обстановка. Членовете на щаба
подпомагат кмета на общината при изработване на необходимите разчети и вземане на
решения. Те организират изпълнение на взетото решение чрез: подготовка на необходимите
разпореждания, свеждане до знанието на подчинените структури и координират
изпълнението на решението. Подготвят доклади за промените в обстановката и предприетите
дейности /разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на
населението, които изпращат до областния щаб (ОблСС).
• Отговорни длъжностни лица от общината:
Кмет на общината;
членове на общинския щаб;
дежурен при ОбСС.
9. Материално осигуряване на спасителните и неотложните аварийновъзстановителни работи - първоначалното осигуряване се извършва от организациите,
които участват в дейностите. Те трябва да се явят на указаното място за интервенция
оборудвани с материали, инструменти, апаратура, транспортна и специална техника в
зависимост от предназначението им. В началото на спасителните и неотложни аварийновъзстановителни работи - транспортната и специалната техника трябва да бъде заредена с
гориво от ресурса на собственика/управителя на фирмата, като в последствие ще се зарежда
в бензиностанцията, с която общината има сключен договор за доставка на горива за МПС.

Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице ще уведоми
търговската организация или физическото лице за необходимостта от участие в неотложните
аварийно-възстановителни работи и осигуряване на някои от дейностите:
механизация за изтегляне на закъсали автомобили;
осигуряване на хранителни продукти за изхранване на пострадалите хора и за
силите от единната спасителна система;
осигуряване на материали /ГСМ, резервни части/ за осигуряване на силите и
средствата на единната спасителна система;
В общината се създава и поддържа резерв от материални средства, необходими за
изпълнението на задачите по провеждането на неотложни аварийно-възстановителни работи.
Длъжностните лица, отговарящи за материално-техническото осигуряване непрекъснато
наблюдават и своевременно реагират на измененията на обстановката.
Техническото осигуряване на повредена техника при провеждане на неотложни
аварийно-възстановителни работи се осъществява от местни организации (в т.ч. стационарни
технически работилници, бази, автосервизи и др.).
10. Предоставяне на неотложна помощ на пострадалите лица - логистична
подкрепа след снежни бури и снегонавяване.
Съгласно чл. 55 от Закона за защита при бедствия - подпомагането и възстановяването
при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на
пострадалите лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие.
Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кмета на общината и
включва:
1.
изхранване и временно настаняване на пострадалите лица;
2.
раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3.
предприемане на други необходими мерки.
Логистичната подкрепа при снежни бури и снегонавяване включва:
настаняване на пострадалите в определени места за временно настаняване;
снабдяване с вода, храна, лекарствени продукти и медикаменти;
транспортно обслужване;
медицинско обслужване;
битово обслужване и др.
10.1.Медицинско осигуряване - първа долекарска помощ ще се осигурява от хората,
които са открили пострадалите. Те подават сигнал телефон 112 и до общината (кметството).
Кметът на общината координира първоначалните дейностите по предоставяне на медицинска
помощ след снежни бури и снегонавяване до пристигане на екипи на ЦСМП - координира
използване на целия наличен медицински ресурс в общината. Центърът за спешна
медицинска помощ е основната съставна част от единната спасителна система, която ще
изпълнява дейности по медицинското осигуряване на пострадалите хора. Най-тежко
пострадалите хора ще се транспортират до МБАЛ-Елин Пелин от автомобили на ЦСМП.
Предвижда се изведените хора, които имат наранявания да се настаняват във временни
пунктове за оказване на медицинска помощ и преценка за транспортиране до болнично
заведение. Подходящите сгради са: МБАЛ - Елин Пелин и здравните пунктове в съставните
населени места на общината.

При недостиг на линейки за транспортиране на пострадалите ще се използват
подходящи автомобили, собственост на общината, на юридически или физически лица.
При необходимост на пострадалите ще се оказва първа психологическа помощ за
справяне със ситуацията, особено при загуба на близки.
Информация за броя на постъпилите на лечение, както и сведение за медицинските
екипи и стационарната болнична база се подава от МБАЛ-Елин Пелин до общинския щаб
Основната част от силите, извършващи медицинското осигуряване по време на спасителните
работи ще се въвежда от съседни незасегнати територии, чрез ОЦ ПБЗН-Елин Пелин по
искане на кмета на общината.
•
Отговорни длъжностни лица:
секретар на общината - координира връзките с общопрактикуващите лекари,
органите на РЗИ, ЦСМП и МБАЛ.
•
Необходими средства и ресурси:
човешки ресурси- общопрактикуващи лекари в общината, медицински
специалисти;
материални ресурси - лекарства, превързочни материали, носилки,
автомобили и др.;
10.2.Транспортно осигуряване.
Транспортното осигуряване при усложнени зимни условия е свързано с осигуряване
на непрекъснатост на дейностите по снегопочистването, по приоритетен ред, с цел да не се
натрупват големи и уплътнени снежни маси (преспи), които затрудняват почистването.
Осигуряването на транспорт е свързано и с организиране извозването на хора, пострадали
при снежни бури и снегонавяване (блокирани в автомобилите си) до определените местата за
временно настаняване в общината; извозване на хора с неотложни здравни проблеми до
многопрофилната болница за активно лечение за оказване на специализирана медицинска
помощ /при недостиг на специализиран транспорт от центъра за спешна помощ/; изтегляне
на закъсали автомобили.
•
Отговорни длъжностни лица от общината, координиращи осигуряването на
транспорта: -Зам.кмет на община

10.3. Подготвяне на места за временно настаняване, медицински пунктове подходящите места за временно настаняване на пострадали хора са в сградите -общинска
собственост по населени места,
11.Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи.
11.1. Инженерно осигуряване.
Основните усилия на инженерното осигуряване след снежни бури и снегонавяване се
насочват за разчистване на пътищата - уширяване на основните пътни артерии и разчистване
на второстепенните улици в населените места; локализиране на авариите по комуналноенергийната мрежа;
При необходимост от допълнителни сили и средства за извършване на неотложни
аварийно-възстановителни работи - кметът на общината може да поиска помощ от местни
физически и юридически лица, които разполагат с необходимата механизация. Кметът на
общината може да поиска допълнителни сили и средства от единната спасителна система
чрез Областния управител и Оперативния център ПБЗН. Автомобилите, които се явяват да

извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи трябва да бъдат заредени с
горива за извършване на дейност за едно денонощие.
•
Отговорни длъжностни лица:
- Кмет на община или Зам.Кмет;
11.2. Отстраняване на повреди по КЕМ/
Отстраняването на повредите по комунално-енергийните мрежи се извършва от
аварийни групи на съответните дружества. Аварийните групи отстраняват приоритетно
повреди по съоръженията, които осигуряват обекти - социални домове, здравни служби, В и
К, РУП, административни структури). Впоследствие отстраняват останалите повреди до
пълно възстановяване на системите.
•
Отговорно длъжностно лице, координиращо дейностите по отстраняване
на авариите
Зам.кмет на общината.
11.3. Осигуряване на реда и законността в общината.
При необходимост от използване на специализирани изпълнителни органи от
системата на МВР с цел осигуряване законността и реда в общината, кметът на общината
отправя искане чрез оперативния център на ПБЗН за осигуряване на специализирани сили и
средства на МВР.
Редът и законността в общината се осигуряват от РУП - Елин Пелин. При
снегонавяване силите и средствата на РУП - Елин Пелинще се разпределят между всички
нуждаещи се населени места в община Горна Малина.
•
Отговорно длъжностно лице от общината, координиращо осигуряването
на реда и законността: -зам.кмет на общината.
12. Предоставяне на възстановителна помощ - предоставя се от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет при
условия, по ред и в размери, определен с правилника за дейността на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.На основание чл.56, ал.1
от Закона за защита при бедствия комисията взема решение за отпускане на целеви средства
от републиканския бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от
бедствия.
Средствата се предоставят за:
1.разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи при бедствие на включените чрез оперативните центрове сили и
средства на единната спасителна система;
2.финансиране на неотложни възстановителни работи;
3.предоставяне на възстановителна помощ;
12.1.Изготвяне на искания до Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане при МС за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия.
Исканията се подготвят от общинската администрация и изпращат от кмета на
общината с копие до областния управител - за включените сили и средства на единната
спасителна система (доброволни формирования, търговски дружества, еднолични търговци,

юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на
Министерството на здравеопазването и др.).
В искането се посочва правното основание за извършването на разходите (план за
защита при бедствия, заповед за възлагане на СНАВР - за привлечените сили, договор или
др.) и фактическите обстоятелства (събитие, място, време, предприети действия, включени
сили и средства на единната спасителна система). Към искането се прилагат:
справка за извършените непредвидени разходи по второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити;
отчет с описи на разходооправдателните документи по второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити или държавни предприятия;
заповед за въвеждане плана за защита при бедствия по чл. 65, ал. 2, т. 1 от
Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
Областният управител в срок 30 дни от датата на получаване на искането от кмета на
общината изпраща в комисията становище относно целесъобразността на извършените
разходи.
Комисията може да изисква информация от оперативните центрове за включените
сили и средства на единната спасителна система.
• Отговорни длъжностни лица:
Кмет на общината
гл.счетоводител - изготвят финансова обосновка на разходите на общината
(справки, отчети)
ст.счетоводител осигурява платежните документи за закупени горива и
др.материали със средства на общината за осигуряване дейността на участниците в СНАВР;
заплатени услуги на привлечени сили и средства за извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи; закупено оборудване, храни и напитки за предоставяне на
неотложна помощ на населението.
- гл.спец.» ОМП, ЗНБАК, ССИ» - извършва окомплектоване на исканията до
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
И
ОТГОВОРНИТЕ
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.
Преди настъпване на зимния период в общината се провежда заседание на общинския
щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, съвместно с кметовете на кметства и
кметските наместници. На заседанието се обсъжда готовността на всички отговорни
организации и ведомства за действие при усложняване на зимната обстановка. Определят се
задълженията за снегопочистване на общинската пътна мрежа и приоритетни маршрути на
уличната мрежа в населените места, организация за опясъчаване, осигуряване на
електрозахранване и снабдяване с горива за отопление на сгради с обществено
предназначение /училища, детски градини, социални институции и административни
сгради/.
1.Областно пътно управление чрез фирма-изпълнител по договор за снегопочистване
на републиканската пътна мрежа осигурява свързаността на областния център с общинските
центрове, както и със съседните области като извършват своевременно снегопочистване.
2.Екипите от КАТ ”Пътна полиция” извършват разузнаване на пътната обстановка и
организират въвеждането на ограничения за пътувания.

3.РД „ПБЗН” със своите сили и техника организира спасяването на хора от закъсали
автомобили по републиканската и общинската пътна мрежа. С високо проходими верижни
машини съдействат за извозване на хора с неотложни здравни проблеми до болницата в гр.
Елин Пелин (родилки, хора на на хемодиализа и с хронични състояние в обострена фаза).
4. Кметът на общината.
4.1.Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на територията
на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ:
Най-важните функции на кмета на общината при снежни бури, снегонавяване и
обледяване са:
организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или
намаляването на последиците – подготовка за зимата;
осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението при
заплаха от възникване или за възникнало бедствие или извънредна ситуация;
създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия.
4.2. При възникване на бедствие на територията на общината, съгласно чл. 65,
ал.1 от ЗЗБ кметът:
1.
въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;
2.
може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим,
който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен
период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи);
3.
извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция
"Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;
4.
може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или
материална помощ в съответствие с възможностите им;
5.
може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни
формирования;
6.
може да поиска координация от областния управител;
7.
организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна
помощ на пострадалите лица
8.
организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на
населението при бедствия;
9.
организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи
при бедствия.
Кметът на община, когато осъществяват ръководство и координация на спасителните
и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпращат на МВР писмена
информация за тяхното протичане.
Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията му по чл. 65 от
Закона за защита при бедствия.
4.3.
граждани

Предоставяне
на
неотложната
помощ
на
пострадалите
- осигурява се и се предоставя от кметовете на общините и включва:

1.
изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и
селскостопанските животни;
2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3. предприемане на други необходими мерки.
5. Областния управител на Софийска област - извършва координация на
спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при невъзможност на
общината да се справи с наличните (обичайните) сили и средства за защита при бедствия при
снегонавяване и обледяване на територията на общината и усложняване на ситуацията до
бедствено положение. Кметът на общината може да поиска координация на спасителните и
неотложни аварийно-възстановителни работи от областния управител. Областния управител
въвежда в изпълнение Областния план за защита при бедствия.
6. Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП).
ЦСМП организира и осигурява:
1.Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали.
2.Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до
настаняването на пострадалите в болница.
3.Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни
ситуации, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, ПБЗН.
4.Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни заведения, в
които се извършват трансплантации.
5.Приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по автоматизирана
информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и
подадената информация до екипите.
6.Осигуряване на специализиран транспорт за:
а)
пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;
б)
кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински
изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ;
в)
транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни
заведения.
7. Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ
на територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от
Закона за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и директорите на
лечебните и здравните заведения в област Софийска като:
•
създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична
обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
•
формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;
•
осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от
външни фактори;
•
организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и
санитарен контрол в засегнатата територия;
•
формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности за защита
при снегонавяване и обледяване;
8. Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини.

В съответствие с Чл. 52. от Закона за защита при бедствия, при обявено бедствено
положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:
•
правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане
от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;
•
правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота,
здравето и имуществото на лица или на околната среда;
•
свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията,
засегната от снегонавяване и обледяване;
•
правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала
осъществяването на спасителните работи.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат
предприети:
•
временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне
на имущества от определената територия;
•
забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или
територии.
Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от Закона за
МВР и включва:
•
отцепване (изолиране) на района;
•
осигуряване на обществения ред и организация на движението;
•
осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана
на населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.;
•
осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и
материалните ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за
евакуация;
•
осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на РД ПБЗН за
провеждане на аварийно-спасителни дейности;
•
оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана
помощ на пострадалите;
•
извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на
слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други
престъпления;
•
организиране опазването на публичната и частна собственост в населените
места, където е извършена евакуация;
•
оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане
на населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации и не
юридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;
•
провеждане на следствено-оперативни мероприятия.
9. „ЧЕЗ Мрежи” ЕАД - анализират състоянието на енергийната мрежа и извършват
локализиране и отстраняване на повредени съоръжения и електропроводи 25 кВ за
осигуряване на нормално електрозахранване, както за населението, така и за фирми и
учреждения от първостепенно значение / ВиК съоръжения, сгради с обществено
предназначение-социални институции с непрекъснат цикъл на работа/.

10.
МЕППР - мрежи ВН - Елин Пелин чрез аварийни групи в подстанциите организира отстраняване на аварии по електро-преносната мрежа 110 кВ и/или в
подстанциите, следствие на обледяването.
11.
В и К със своите аварийни групи и специализирана техника организира
отстраняване на повреди по водопроводи, В и К съоръжения, следствие на
снегонавяването и обледяването.
12.Търговски дружества за комуникационни услуги - фиксирани мрежи,
мобилни оператори, интернет -доставчици: Виваком, А1 и Теленор.
Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите и
осигуряване на покритие на мрежите.
13. Силите на единната спасителна система от други области, включени в
неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към отделните
структури на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните
ръководители.

V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ,
ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV.

НЕОБХОДИМИ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

Източниците за финансиране по плана за защита при снегонавяване и обледяване на
територията на Община Горна Малина са общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ,
републиканският бюджет.
Когато финансирането на дейностите при снегонавяване и обледяване е за сметка на
бюджетите на министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл.61, т. 1 и т. 2 на
Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския план за
защита се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства и
ведомства и бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден
със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни
аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за заплащане
на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите – кметът на
общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи целесъобразността и
законосъобразността на разходите).
VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.

СЪСТАВНИТЕ

ЧАСТИ

НА

Координацията на съставните части на единната спасителна система в област
Софийска се осъществява чрез оперативния център на РД „Пожарна безопасност и защита на
населението”.
Оперативния център извършва следните дейности:
1.
Приема и оценява информацията за възникнали снегонавяния и обледяване на
територията на областта;

2.
Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и
координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна процедура;
3.
Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението при
снегонавяване и обледяване на територията на областта;
4.
По искане на ръководителя на място организира включване на предвидените в
Плана съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и
средства при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва
и архивира с възможност за последващо прослушване.
Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява
от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и Интернет връзки до
оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Софийска.
Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията между
частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи в района на снегонавяването и обледяването. Ръководител на място
е Директора на РД "Пожарна безопасност и защита на населението", или оправомощено от
него длъжностно лице.
Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен със заповед
на кмета на общината, подпомага кмета на общината и осъществява взаимодействие с щаба
за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с националния щаб.
Основните функционални задължения на всеки един член на общинския щаб са:
•
Набира, анализира и обобщава информация за бедствената ситуация;
•
Изготвя оценка на щетите;
•
Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;
•
Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината: подготвя
проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието на подчинените структури и
координира изпълнението на решението;
•
Подготвя доклади за промените в обстановката и предприетите дейности
/разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на населението;
•
Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване
с кмета на общината.
VІІ. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА
СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ СНЕГОНАВЯВЯНЕ И
ОБЛЕДЯВАНЕ.
1. Ранно оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението.
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и на населението при снежни бури, снегонавяване и обледяване на
територията на общината и областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна
система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на
органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при
въздушна опасност”.

Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на
органите на изпълнителната са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице,
спешна конференция, планирана конференция за определен час.
•Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в
групите: членовете на общинския щаб, кметовете и кметските наместници, доброволната
спасителна група, дежурния при ОбСС. При възникнало бедствие те ще получат съобщение
от системата на мобилния си телефон с текст: Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания! Внимание, снежни бури,
снегонавявания и обледенявания! Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания!
•
Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна
информация, изготвена към момента на усложняване на зимната обстановка с
конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата.
•
Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или
експертно становище.
•
Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се
включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на решение за
реагиране.
•
Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на
определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително
известени.
Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство и
населено място се осъществява от ОЦ при РД ПБЗН, по разпореждане на Началника на РД
"Пожарна безопасност и защита на населението".
При усложняване на зимната обстановка, снегонавяване и обледяване, изискващи
координация на областно и общинско ниво, кметство и населено място, ранното
предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на искане на областния
управител, кмета на засегната община, ръководителя на съставна част на Единната
спасителна система или ръководителя на мястото на намесата. Исканията се приемат чрез
ОЦ при РД ПБЗН.

VІІІ. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА
ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.
По решение на Кмета на общината се привеждат в готовност общинските сили за
провеждане на СНАВР.
Личният състав на щаба и приемателните комисии заема работното си място в
работно време до Ч + 30 минути, а извън работно време – до Ч + 60 минути.
Времето за реагиране на съставните части на единната спасителна система е
съгласно разчетите на всяка една от структурите участваща в единната спасителна система.

