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I. Основание за разработване на плана 

Планът е разработен на основание: 

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

осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, 

опазването на околната среда и имуществото при бедствия; 

- Направените прогнози и изводи от вероятната обстановка, която може да 

се създаде на територията на общината. 

 

II. Цел на плана 

Общата цел на Плана за защита при бедствия на община Главиница е 

насочена към предоставяне на възможност за ефикасно и ефективно 

управление на опасностите и рисковете, което изисква координиран подход. 

Планът за защита при бедствия определя стратегическата насока в 

съответствие с Общинската стратегия за намаляване на риска от бедствия, 

осигурявайки рамката за непрекъснато подобряване на защитата при 

бедствия. 

Планът за защита при бедствия на Община Главиница: 

- Укрепва връзките и взаимодействието между институциите, 

ведомствата, организациите и др. участващи в защитата при бедствия; 

- Насърчава съвместното планиране и действия за защита при бедствия 

между отделните институции/ведомства и общности; 

- Участие на местната власт, териториалната администрация и 

териториалните звена на централната администрация на 

изпълнителната власт, службите за спешно реагиране, доставчици на 

основни стоки/услуги, юридически лица, включително юридически 

лица с нестопанска цел, и други, имащи отношениекъм намаляване на 

риска от бедствия в рамките на Община Главиница, за постигане на по 

– ефективна защита при бедствия.  

Основни цели са: 

- Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от бедствия 

чрез партньорство и по – добра координация; 

- Намаляване на рисковете от природни и причинени от човека 

опасности; 

- Свеждане до минимум неблагоприятното въздействие на опасностите 

върху човешкия живот, социалната и икономическа структура на 

общността, инфраструктура, собственост и природна среда. 
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- Създаване на способности за реагиране и възстановяване от природни и 

технологични бедствия. 

 

Основните задачи поставени в плана: 

1. Изследване, анализ и оценка на риска на възможните бедствия и 

прогноза за последиците от тях;  
2. Определяне на мерките за предотвратяване или намаляване на риска 

от бедствия. Планиране на защитата; 
- провеждане на превантивна дейност; 
- поддържане в готовност на силите и средствата. 

3. Набелязване на мерки за предотвратяване и намаляване на 

последиците от бедствие; 
- изграждане и поддържане в готовност на компоненти от системата за 

наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване; 

- осигуряване и поддържане на колективни и индивидуални средства за 

защита; 
- обучение и практическа подготовка на органите за управление, 

общинската администрация, силите за реагиране и населението; 

- подпомагане и възстановяване при бедствия; 
- създаване на резерви от финансови и материални средства за 

мероприятия по превенция и ликвидиране на последствия от бедствия; 

- приемане и разпределяне на помощи; 
- ред за погребения на хора и загробване на животни при масови 

поражения при бедствия; 
4. Набелязване на мерки за защита на населението. 

-  строго спазване на законодателството на Р.България и международните 
споразумения по защитата при бедствия.  
5. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за 

изпълнение на набелязаните мерки.  
6. Уточняване на средствата и ресурсите, предвидени за ликвидиране 

на последиците от бедствия;  
7.  Определяне на начини на взаимодействие между органите на 

изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна 
система;  

8. Реда за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 
изпълнителната власт, на съставните части на единната спасителна 
система и населението при опасност или възникване на бедствия. 
Уточняване реда за навременно уведомяване на органите на 
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изпълнителната власт и населението при опасност или възникване на 
бедствия;  

9.  Предоставяне на информация за екипите и средствата на съставните 
части на единната спасителна система на територията на общината;  

10. Определяне на времето за готовност за реагиране на съставните 
части на единната спасителна система на територията на жбщшното. 

 
Връзка с други планове:  
“План за защита при бедствия на Община Главиница” кореспондира и е 

координиран с “План за защита при бедствия на област Силистра и представлява 
неразделна част от Националния план за защита при бедствия.  

Същият е координиран и с аварийните планове на юридически лица и 

еднолични търговци по чл.36 от Закона за защита при бедствия които осъществяват 

своята дейност на обекти първа, втора и трета категория по чл.137 от Закона за 

устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствие, 

разположени на територията на общината, както и с плановете за защита при 

бедствия на юридически лица и еднолични търговци с изключение на тези по чл. 35 

от Закона за защита при бедствия, които осъществяват своята дейност в 

производствени сгради и сгради за обществено обслужване представляващи 

строежи първа, втора и трета категория по чл.137 от Закона за устройство на 

територията. 
 

Въвеждане на плана в действие:  
Планът за защита при бедствия се въвежда след обявяване на “Бедствено 

положение” в приложната си част (Специализирани планове), според вида на 
бедствието в съответствие с чл. 51 от Закона за защита при бедствия.  

Право да въвежда плана в действие има кмета на общината, за което издава 
заповед, копие от която, се изпраща незабавно на Областният оправител.  

Кметът на общината обявява със Заповед “Бедствено положение” за цялата 
територия на общината или за част от нея.  

Заповедта влиза в сила незабавно и се разгласява, чрез средствата за масово 
осведомяване. Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител и 
на Министъра на вътрешните работи.  

Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на 
обстоятелствата, послужили за основание за обявяването му със заповед на кмета.  

Началото на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото 
действие е не повече от 30 дни от датата на обявяването му.  

При необходимост срокът на действие може да бъде удължен след 
съгласуване с областния управител.  
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Допуска се планът да се въведе в действие и без обявяване на бедствено или 
кризисно положение.  

При възникване на бедствена ситуация на територията на общината, 
спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи се организират и 
провеждат от кмета на общината с подчинените органи за управление, сили и 
средства и придадените усиления.  

Когато районът на бедствието обхваща територията на две и повече общини, 
спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи се организират и 
провеждат от областния управител. 

“План за защита при бедствия на Община Главиница“ е “отворен документ“ 
с възможност за актуализации при промени на нормативната уредба и силите и 
средствата, участващи в превенцията и ликвидирането на последствията от 
бедствия с цел осигуряване на “работещ режим“ на плана. 

 

III. Описание на географския район. 

1.Физикогеографска характеристика на общината. 

 1. Общи сведения за общината. 

1.1. Териториални административни граници на общината. 

 

 Община Главиница е разположена в североизточната част на България и 

попада в източната Дунавска равнина. В съотвествие с административно-

териториалното деление на страната, тя е в Силистренска област и е една от 

съставните й общини. Тя е третата по големина в рамките на областта и съставлява 

16,9 % от общата територия на областта.  

 На север е ограничена от река Дунав, на изток граничи с община Ситово, 

югоизток с Дулово на югозапад с община Исперих, а на запад с община Завет и 

Тутракан.  

 Разстояние до по големи градове и населени места - общинският център 

отстои на 50 км югозападно от Силистра, на 34 км западно от Дулово и на 28 км 

югоизточно от Тутракан. 

 Делът на обработваемата земеделска земя е 16 %. Делът на обработваемата, в 

общата площ на земеделската земя за общината е 86,5 %, като за областта той е 

около 85 %. 

Общата територия на общината е 507 126 дка в това число: 

- "Селскостопански фонд" с 263 371 дка – 58 %; 

- "Горски фонд" с 166 154 дка – 37 %; 

- фонд "Населени места" с 22 855 дка – 5 %. 

Включените в административните граници на общината общо 23 населени 

места са с бруто селищна територия 2285,5 ха (фонд “Населени места”). Най-
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големи по територия са гр. Главиница – 223,1 ха, с. Зафирово – 285,6 ха, с. Малък 

Преславец – 181,7 ха, с. Стефан Караджа – 125,4 ха. Другите 19 села са с територия 

между 40 и 100 ха. 

Общината има 23 населени места с общо население към 15.03.2019г. - 13925 

жители с постоянен адрес. 

 

 1.2.Описание на релефа - характер на терена; 

Теренът й е хълмовидно-равнинен, като преобладаващата надморска 

височина се движи от 200 до 300 м. Релефът на общината е нарязан от суходолия, 

под които се намират подземни реки. Наклон на склоновете - релефът не се 

отличава с големи денивелации. Рискови процеси - те са свързани с образуване на 

свлачища с малки и средни размери и имат отражение главно върху пътната 

инфраструктура - пътя Суходол- Босна и подпочвени води в селата Бащино и Долно 

Ряхово. 

Сеизмичност на територията - Територията на общината е с проявена 

сеизмичност от 8 – ма степен. 

 

Почви 

Почвената покривка е пъстра и разнообразна. Почвените типове в района на 

общината са чернозем, излужен чернозем, оподзолен чернозем, делувиално-

ливадни, антропогенни. 

 

Растителност. 

Горският фонд на общината се простира на 112 256 дка площ,  който се 

стопанисва от Ловно стопанство - Воден (39 171 дка), Държавно лесничейство - 

Тутракан (27 421 дка) и Държавно лесничейство - Дулово (45 664 дка). Горите в 

района попадат в Мизийска област - подобласт Лудогорие. Основният дървесен 

вид, който дава облика на естествената растителност в този подпояс е церът. 

Образува предимно смесени и чисти насаждения с различна продуктивност.  

 

 

Общински гори. 

 Горският фонд на община Главиница е с обща площ 22 535 дка. Тя е 

разпределена на териториите на две стопанства - Държавно лесничейство - 

Тутракан - 17 878 дка и Държавно ловно стопанство „Каракуз” - Дулово 4 657 дка. 

Площта на горите по землища е следната: 
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№ Землище Площ в дка 

1 гр. Главиница 1762 

2. с. Бащино 178 

3. с. Богданци 5678 

4. с. Дичево 182 

5. с. Долно Ряхово 94 

6. с. Зарица 49 

7 с. Зафирово 535 

8. с. Звенимир 3 

9. с. Коларово 1790 

10. с. Листец 737 

11. с. Малък Преславец 6215 

12. с. Осен 767 

13. с. Падина 565 

14. с. Подлес 125 

15. с. Сокол 126 

16. с. Стефан Караджа 471 

17. с. Суходол 477 

18. с. Черногор 2781 

ОБЩО: 22 535 

 

 На територията на общината освен церът има и смесени гори от зимен дъб, 

благун, сребролистна липа, габър, клен и др. Образува предимно смесени и чисти 

насаждения с различна продуктивност.  

Горско - стопанската дейност се улеснява от добре развитата пътна мрежа и 

благоприятния релеф. Няма непроходими гори, поради недостъпност на терена, т.е. 

цялата територия е леснодостъпна, както за извозване на добития дървен материал, 

така и с оглед на всички горскостопански мероприятия, включително и охрана на 

горите. 

За всички общински гори са съставени актове за общинска собственост. 

 

Защитени природни територии и обекти 

Блатото Малък Преславец е разположено на 412 км по река Дунав, на 3- 4 км 

от едноименното село и на около 20 км западно от езерото Сребърна. Общата площ 

на блатото е 38,5 хектара. Понастоящем водозахранването на блатото е от 

повърхностно течащи води и подпочвени извори. Дълбочината му достига 5 м. 

Около блатото се срещат следните растителни видове: синя жлъчка, червена 

детелина, плаващ роголистник, водно лютиче, широколистен папур и бялата водна 
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лилия. Най богат е птичият свят през пролетта и лятото. Могат да се видят  гривеста 

чапла, малка и голяма бяла чапла, сива чапла, ням лебед, тръстиков, мишелов и 

ливаден блатар, корморан, воден бик и др. 

Блатото е обявено за природна забележителност.                                                                                                                        

 

Хидрография - описание на реките преминаващи през територията на 

общината; 

По отношение на хидрогеоложките условия територията на общината може 

да се раздели на две зони: 

 Първа зона - на север в района на разпространение на плиоценски седименти, 

с два водоносни хоризонта: 

- водоносен хоризонт в плиоценски пясъци, характеризиращ се с води с малък 

дебит до 4 литра на секунда и водно ниво на дълбочина от 8 до 20 м от 

повърхността; 

- водоносен хоризонт в аптските варовици, които се установяват на голяма 

дълбочина от 50 до 150 м от повърхността. 

 Втора зона - южната част на системата, се характеризира с дълбоки 

подпочвени води (наличие само на аптски водоносен хоризонт). Водоснабдяване 

може да се осъществи посредством дълбоки сондажни кладенци. 

Водоносни са карстовите аптски варовици. Водите са дълбочинни, а не 

напорни. Експлоатацията на шахтните кладенци достига до 40 м под дъното на 

суходолията. Наличните подземни водни ресурси се използват за битово 

водоснабдяване чрез сондажи, но те не са в състояние да задоволят нуждите на 

общината. 

 

2. Климатична характеристика на общината; 

Община Главиница се намира в областта на умереноконтиненталния климат 

повлиян от надморската височина и особеностите на релефа. Средните месечни 

температури не надвишават 25°С и не спадат под 1°С. Средната годишна 

температура е 12,4°С. Средните абсолютни минимални температури за годината са 

минус 1°С, а за януари - минус 15°С. Средните абсолютни максимални температури 

са 24,7°С, като през юли достигат 35°С. Абсолютните минимални температури са 

около минус 18°С, като най-ниската е през февруари - минус 12,8°С. Пролетта 

настъпва рано - през първата половина на март. Тогава настъпва и устойчивото 

задържане на температурата на въздуха над 5°С. 

Сумата от вегетационните валежи е 645,5 л в град Главиница 

(Метеорологична станция - Кубрат) и е изключително равномерно разпределена 

през годината. Валежният максимум (70,9 и 82,9 л/м2) е през май и юни, а 

валежният минимум - през октомври (32,3 л/м2). През периода на активната 
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вегетация на зимните и пролетните зърнено - житни култури - април и юли, падат 

около 40-41 % (264,8 л) от общите валежи, което гарантира много добра  

 

водообезпеченост на растенията и получаването на добри резултати от 

отглежданите сортове. През периода на активната вегетация на окопните култури 

(царевица, слънчоглед) падат 57-58 % (371,5 л) от общите годишни валежи, което 

осигурява пълна изява на продуктивните възможности на отглежданите сортове и 

хибриди. 

Периодът есен – зима - ранна пролет не е безводен – 274 л, или 42,5 %, което 

осигурява добри условия на растежа и развитието на есенните зърнено-житни 

култури. В относителната влажност на въздуха съществени различия през 

отделните периоди не се наблюдават. Тя се движи от 68,5-69,1 % през периода 

април-септември до 80,8-81 % през есенно-зимния период, като средногодишната 

относителна атмосферна влажност е 75 %. 

През зимният период се наблюдават снежни виелици и снегонавявания. 

В района преобладават северозападни ветрове, но тяхната посока и скорост се 

влияе в голяма степен от местните физикогеографски условия. 

 

3. Демографска характеристика на общината 

Селищната мрежа е типична за района от североизточна България. 

 Населените места в община Главиница са: Бащино, Богданци, Вълкан, 

Главиница, Дичево, Долно Ряхово, Зарица, Зафирово, Звенимир, Зебил, Калугерене, 

Коларово, Косара, Листец, Малък Преславец, Ножарево, Осен, Падина, Подлес, 

Сокол, Стефан Караджа, Суходол и Черногор. 

Разпределение на населението в общината към 15.03.2019г. по постоянен 

и настоящ адрес е следният: 

 

 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 

Населено място 
Постоянен адрес  

общо 

Настоящ адрес  

общо 

Постоянен и настоящ 

адрес в същото 

населено място 

гр. Главиница 1989 1767 1646 

с. Бащино 196 186 169 

с. Богданци 789 797 741 

с. Вълкан 438 344 335 

с. Дичево 678 492 471 

с. Долно Ряхово 393 362 307 

с. Зарица 488 429 403 
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с. Зафирово 950 900 811 

с. Звенимир 511 418 400 

с. Зебил 826 694 664 

с. Калугерене 725 574 560 

с. Коларово 452 369 336 

с. Косара 265 188 175 

с. Листец 711 587 579 

с. Малък Преславец 196 216 165 

с. Ножарево 723 539 517 

с. Осен 89 89 78 

с. Падина 453 392 372 

с. Подлес 170 163 139 

с. Сокол 345 339 268 

с. Стефан Караджа 1063 1015 975 

с. Суходол 1013 741 721 

с. Черногор 462 413 387 

ВСИЧКО ЗА 

ОБЩИНАТА 
13925 12014 11219 

 

 Общината е с неблагоприятна възрастова структура. Преобладаващо е 

населението във възрастовите групи между 18 и 64 години. В останалите 

възрастови групи – под 7 години, от 7-4 и от 14-18 години тенденцията е 

намаляване. Това се дължи на отрицателния естествен прираст и на миграционните 

процеси. 

В административно – териториалните граници на общината са включени 23 

населени места, от тях 22 села и административен център град Главиница. 

Селищната мрежа е формирана от 3 села с население над 1000 жители, 8 села с 

население от 500 до 1000 жители, 12 села са с население под 500 жители. Според 

преброяването през 1992 г. населението в община Главиница е било 15 579 души, 

при преброяването от 2001 г. е било 13 848 души, а при последното преброяване 

през година (2011) е 10930 души. Жителите на общината са намалели с 2918 души. 

Това намаление е свързано от една страна с миграцията на част от населението в 

държави от ЕС и РТурция, а от друга с миграция към по-големите населени места 

по различни причини, предимно икономически.  

Общото население към 15.03.2019 година по постоянен адрес е 13925 жители.  

 

Обитаване и жилищен фонд. 

По голяма част от жилищата  в населените места на общината са изградени на 

един или два етажа. 

В общината липсва високо строителство. Има изградени седем четириетажни 

сгради в общинския център и две в кметство Зафирово. 
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В строителството на битовите сгради не са вземани специални мерки против 

земетръсна опасност. 

 

4. Стопанска характеристика на общината. Структуроопределящи 

фирми в региона – профил. 

     Основните производствени фондове и предприятия на община Главиница са 

разположени в малко на брой населени места. Основният икономически потенциал, 

производствени складове, транспортни и др. структури са разположени в 

гр.Главиница. По-голямата част от съществуващите цехове са закрити, сградният 

фонд и оборудването на някои от тях са вече продадени. 

  "Старт 97" ООД гр.Главиница има производствена дейност в областта на 

хляба и хлебните продукти.  

„Зафира БЕН” с.Зафирово се занимава с производство на хляб и хлебни 

изделия. 

"Аполо-33" ООД  гр.Главиница  произвежда сирене. 

ЕТ Деним – 92 с.Зебил се занимава с хлебопроизводство. 

ЕТ "Прима-Веселин Василев" с.Зафирово се занимава с хлебопроизводство. 

В момента не функционират редица бивши предприятия: 

Дървопреработвателна и фабрика за зеленчукови и плодови консерви. Тъй като 

общината е с преобладаващо земеделска насоченост, подходящи за изграждане са 

малки предприятия на хранително – вкусовата промишленост. На територията на 

общината има стотици декари с кайсиеви насаждения и лозови масиви 

 

 

5. Водностопанска характеристика на общината. 

5.1.Водоснабдителни и канализационни системи; 

 Технически район гр.Главиница обслужва територията на община Главиница, 

част от община Ситово и община Тутракан. Общо обслужвани са 22 села, общински 

център Главиница и част от общините Ситово и Тутракан. 

Експлоатират се следните водоизточници: 

 - помпени станции - 9 бр. 

 - кули водоем -         9 бр. 

 - дълбокосондажни кладенци - 16 бр; (Зафирово – 2 бр.; Дичево – 1 бр.; Сокол 

– 1 бр.; Главиница – 3 бр.; Падина – 2 бр.; Черногор – 1 бр.; Стефан Караджа - 1 бр.; 

Подлес – 1 бр.; Звенимир – 4 бр.; 

 - напорни резервоари - 4 бр. 

Общината има средно добра водоснабденост. 

За осигуряване на пожарообезопасителната дейност има създадени 57 

пожарни хидранти във всички населени места. 
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 Водопроводните мрежи на територията на общината са: 

 - външна водопроводна мрежа  - 138 934 л.м. 

- вътрешна водопроводна мрежа – 150 992 л.м. 

 - общо – 289 928 л.м. 

Общинският център има частично изградена канализационна система. 

Отпадните води се заустват в безоточно дере гр.Главиница. Пречиствателната 

станция е частично изградена, предстои да бъде завършена и пусната в 

експлоатация. 

 5.2. Напоителни и отводнителни системи; 

 Помпена станция в с. Малък Преславец е предназначена за напояване, но в 

момента не функционира. 

 Като отводнителни системи се използуват отводнителните канали в 

гр.Главиница, с. Долно Ряхово, с.Малък Преславец и с. Бащино. 

5.3.Справка водоеми 

 

СПРАВКА  

НА ВОДОЕМИТЕ ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА 

ГР.ГЛАВИНИЦА 

 

№ 

по 

ред 

Воден обект , № на 

имота, местност, 

землище на нас. 

място, ЕКАТТЕ 

Площ, обем, 

дължина на 

язовирната  стена, 

диаметър на основен 

изпускател 

Начин на 

отдаване и 

срок 

Цел на 

използване 

Начин на 

захранване 

на водния 

обект 

1 с.Дичево, местност 

"Водоем" поз. 

площ -103,148дка концесия за рибовъдсто дере 

 имот №090117;  

ЕКАТТЕ 21230 

обем:150хил.м3 15год.   

  дължина.на стената -

120м. 

   

  основен изпускател-

ф 300 

   

2 с.Дичево, местност 

"Водоем" поз. 

площ-5,899дка наем за рибовъдсто дере 

 имот №080085; 

ЕКАТТЕ 21230 

    

      

3 с.Дичево, местност 

"Водоем" поз. 

площ-10,775дка наем за рибовъдсто дере 
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 имот №080086; 

ЕКАТТЕ 21230 

    

      

4 с.Зафирово, 

местн."Юкя", 

поз.имот 

площ-119,042дка концесия за рибовъдсто дере 

 №001090; ЕКАТТЕ 

30337 

обем-420хил.м3 15год.   

  осн.изпуск.-ф 350    

  дълж.на стена -167м.    

5 с.Суходол, местност 

"Язовир",поз. 

площ-98,396дка концесия за рибовъдсто  

 имот.№060214; 

ЕКАТТЕ70336 

обем-50хил.м3 15год.   

  дълж.на стена-120м   дере 

  осн.изпуск.-ф250    

6 с.Бащино,местност 

"Водоем",поз. 

площ-12,200дка Наем за рибовъдсто  

 имот 

№060252;ЕКАТТЕ 

03017 

обем-60хил.м3   дере 

  дълж.на стена-191м    

  осн.изпуск.-ф 200    

7 с.Зафирово, 

мастн."Челаркосу" 

площ-59,698дка Концесия за рибовъдсто дере 

 поз.имот №001047; 

ЕКАТТ 30337 

обем-140хил.м3 15год.   

  дълж.на стена-120м    

  осн.изпуск.-ф 250    

8 с.Зафирово,местн."Бог

дански блок 

площ-65,464дка концесия за рибовъдсто  

 поз.имот.№001056;ЕК

АТТЕ 30337 

обем-80хил.м3 15год.  дере 

  дълж.на стена-110м    

  осн.изпуск-ф 250    

9 с.Зафирово,местн."Ам

зова курия" 

площ-76,570дка ползване за рибовъдсто  

 поз.имот.№001049;ЕК

АТТЕ 30337 

обем-70хил.м3 10год. и напояване дере 
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  дълж.на стена-220м    

  осн.изпуск.-ф 300    

10 с.Косара, поз.имот 

№000028 

площ -18,819дка ползаване за рибовъдсто дере 

 ЕКАТТЕ 38707  10год.   

      

11 с.Косара ,местн."Екин 

панаръ" 

площ-40,403дка концесия за рибовъдсто  

 поз.имот №000043; 

ЕКАТТЕ 38707 

обем-50хил.м3 15год.  дере 

  дълж.на стена-112м    

  осн.изпуск.-ф 150    

12 с.Черногор,местн."Ок

оло гората" 

площ-16,496дка  пресъхнал  

 поз.имот 

№00513;ЕКАТТЕ 

81075 

заблатен   дере 

      

13 с.Черногор, 

местн."Около гората" 

площ-21.968дка ползаване   

 поз.имот 

№520;ЕКАТТЕ 81075 

 5год.  дере 

14 с.Черногор,местн."Пи

рамидата" 

площ-30,387дка концесия за рибовъдсто  

 поз.имот №000522; 

ЕКАТТЕ 81075 

 15год.  дере 

      

15 с.Сокол,местн."Пътя 

Зафирово" 

площ-62,328дка концесия за рибовъдсто  

 поз.имот №001076; 

ЕКАТТЕ 67828 

обем-150хил.м3 15год.  дере 

  дълж.на стена-120м    

  осн.изпуск.-ф 250    

16 с.Сокол,местн."Пътя 

Зафирово" 

площ-37,960дка концесия за рибовъдсто  

 поз.имот №001077; 

ЕКАТТЕ 67828 

обем-80хил.м3 15  дере 

  далж.на стена-70м    
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  осн.изпуск.-ф 250    

17 с.Сокол, местн."Юкя", 

поз.имот  

 наем за рибовъдсто дере 

 №001091; ЕКАТТЕ 

30337 

площ - 14дка    

      

18 гр.Главиница,местн."

Коджа  

площ -18,529 ползаване за рибовъдсто дере 

 екинлик" поз.имот 

№028097  

 10год. и напояване  

 ЕКАТТЕ 15031     

19 с.Суходол, местн. 

„Мера”, поз. Имот № 

050114, ЕКАТТЕ 

70336, АОС № 2253 / 

14.07.2012г. 

площ – 25, 377 дка Наем 

 

10 г. 

За 

рибовъдство 

дере 

20 с.Звенимир, местност 

„Водоем” поз.имот № 

060201, ЕКАТТЕ 

30507, АОС № 16/131 

от 08.02.1999г. 

Площ – 10, 450 дка    

21 с.Ножарево, местност 

„Водоем” поз.имот № 

040020, ЕКАТТЕ 

52338, АОС № 2252 / 

14.07.2010г. 

Площ – 63, 478 дка    

 

6.Здравеопазване 

При възникване на кризи медицинска помощ на поразените се оказва както 

следва: 

Екип VІІ – Главиница на ФСМП е снабден със санитарен автомобил. 

Обезпечеността на общината с медицински кадри е много под средното за 

страната - ще бъдат използвани при необходимост от медицинска помощ . 

 

 7. Образование 

В общината има едно действащо СУ с 426 ученика, 3 основни училища с 269 

ученици и 12 детски градини с 273 деца. За извозване на учениците се използват 4 

автобуса и 8 микробуса. Разпределението на учениците по училища е следното: 

- СУ „Васил Левски” гр.Главиница с общ брой ученици – 426; 
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- ОУ „Иван Вазов” с.Зафирово с общ брой ученици – 164; 

- ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Сокол с общ брой ученици – 58; 

- ОУ „Отец Паисий”с.Стефан Караджа с общ брой ученици – 47; 

- ЦДГ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Главиница с филиални групи в 

с.Суходол, с.Черногор, Зебил, Листец, Звенимир, Зафирово, Богданци, 

Стефан Караджа, Дичево, Калугерене и Ножарево с общ брой на децата – 

273; 

 

8.Техническа инфраструктура 

8.1.Транспортна характеристика на общината. 

 

 Община Главиница е разположена от двете страни на главен второкласен път 

Силистра – Русе. Има добри връзки с двата областни града. Най близките 

железопътни гари са Силистра, Дулово и Исперих. Две населени места Малък 

Преславец и Долно Ряхово са разположени до река Дунав и при необходимост 

могат да се използват за воден транспорт. Към общината има изградена фирма 

„Общински превози” с 3 броя микробуси, които превозват ученици. 

 

     8.2.Електроснабдяване 

 

 Общината се захранва от подстанция Тутракан, чрез възлова станция 

Главиница, която се намира в „Стройтехника ООД. Захранването се осъществява 

чрез въздушна мрежа 20 kw. Захранването на населените места се осъществява чрез 

трафопостове. Тяхното разположение в населените места е следното: 

Главиница - 8 броя     Коларово -  3 броя 

Бащино - 2 броя Косара - 2 броя 

Богданци - 2 броя Листец - 2 броя 

Вълкан - 2 броя Малък Преславец - 3 броя 

Дичево – 3 броя Ножарево - 2 броя 

Долно Ряхово - 2 броя Осен - 2 броя 

Зарица - 2 броя Падина - 2 броя 

Зафирово - 4 броя Подлес - 2 броя 

Звенемир - 3 броя Сокол - 4 броя 

Зебил - 2 броя Стефан Караджа - 4 броя 

Калугерене – 2 броя Суходол - 3 броя 

 Черногор - 2 броя 

 При всички видове бедствия могат да се получат различни видове аварии в 

подсанции, трафопостове, електропроводи средно и ниско напрежение, ел. 

инсталации обществени и жилищни сгради. 
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 За отстраняването на авариите има изградени аварийно ремонтни групи с 

нахождение гр. Тутракан.   

 

 8.3.Съобщения 

 Телефонните кодове на населените места в мрежата на Виваком са: 

 

Обслужвани населени места код 

Главиница, Подлес и Черногор 08636 

Стефан Караджа и Осен 08692 

Звенимир и Зарица 08693 

Зебил, Вълкан и Листец 08694 

Ножарево, Калугерене и Падина 08695 

Сокол, Дичево, Суходол и Бащино 08696 

Зафирово 08632 

Малък Преславец и Долно ряхово 08637 

Богданци и Косара 08638 

Коларово 08639 

 

Териториалното покритие на мобилните оператори е пълно. Изключение 

правят селата Малък Преславец и Долно Ряхово, където покритие имат само част от 

мобилните оператори. 

 

Екологично състояние на околната среда. 

 

Основните фактори на средата – почви, въздух, водни ресурси, радиационен 

фон и други на територията на община Главиница позволяват производството на 

екологично чиста земеделска продукция. На територията й няма крупни 

промишлени обекти, които силно да влошават санитарната обстановка и 

хигиенните качества на посочените фактори. 

Екологичните проблеми на селските населени места се обуславят от липсата 

на достатъчно развита канализационна мрежа, разделно събиране на ТБО и липса 

на финансови средства. 

Качеството на атмосферния въздух се характеризира от работещата 

промишленост и транспорта. Влиянието на работещата промишленост е 

незначително. Замърсяванията със сероводород, фенол и прах са характерни 

замърсители от транспортни средства и от отопление на твърдо гориво през зимния 

период.  
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 Екологичната обстановка в общината като цяло се характеризира с добри 

показатели по отношение чистота на отделните компоненти на околната среда: 

атмосфера, води, почва. Утвърдената структура на икономиката не предполага 

отделяне на вредни емисии в атмосферата. В отоплителните сезони, когато като 

енергиен източник се използва предимно твърдо гориво, се повишава 

концентрацията на замърсители във въздуха, но в рамките на допустимото. През 

последните години в атмосферата не са регистрирани вредни емисии от амоняк.  

Стабилната екологична обстановка е добра предпоставка за привличане 

интереса на инвеститори с високотехнологични производства, както и за стремеж 

на вече трайно установилите се навици за опазване на околната среда. 

 

IV.  Предназначение на Плана за защита при бедствия. 

 

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия отговаря за нуждите 

на две основни целеви групи: 

- Членовете на общинския съвет за намаляване на риска от бедствия имащи 

отношение към намаляване на риска от бедствия и местните структури и 

части на Единната спасителна система /ЕСС/, които имат отговорности и 

задължения по изпълнение на плана; 

- Общностите играят важна роля в процесите на подготовка и достигане на 

състояние за справяне с възникнали бедствия. Планът за защита при 

бедствия на Община Главиница е предназначен за информиране и 

запознаване с опасностите и рисковете, които застрашават общностите. 

 

V.  Връзка на плана за защита при бедствия на Община Главиница с 

други планиращи документи, касаещи защитата при бедствия. 

 

Плана за защита при бедствия на Община Главиница кореспондира с: 

- Национален план за защита при бедствия; 

- Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия; 

- Национална програма за намаляване на риска от бедствия; 

- Областен план за защита при бедствия; 

- Областна стратегия за намаляване на риска от бедствия; 

- Областна програма за намаляване на риска от бедствия; 

- Общинска стратегия за намаляване на риска от бедствия; 

- Общинска програма за намаляване на риска от бедствия. 

 

VI.  Процес на разработване и съгласуване на плана за защита при 

бедствия на Община Главиница. 
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Общинският план за защита при бедствия се разработва от Общинския съвет 

за намаляване на риска от бедствия, съгласно чл.65а, ал.1 от Закона за защита при 

бедствия. 

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия, съгласно чл. 64а, ал 1 

от Закона за защита при бедствия съгласува Общинския план. 

Общинския съвет приема Плана за защита при бедствия на Община 

Главиница. 

Плана за защита при бедствия се преразглежда и актуализира най – малко 

веднъж на 5 години, след всяко въвеждане на съответния план, както и при промяна 

на нормативната уредба, свързана с изпълнението му. 

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

Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, като при необходимост може 

да бъде изменен, допълнен, отменен или заменен по нормативно установения ред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 

 

 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА  
 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 
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I. Цел и основни компоненти. 

 

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

приоритизиране на ресурсите и усилията в планирането на защитата при 

бедствия, основано на управлението на риска. 

Основни компоненти на профила на риска: 

- Обобщено описание на природната, социалната и икономическа среда и 

инфраструктурата в Община Главиница; 

- Описание на всички рискове, които биха могли да окажат въздействие в 

Община Главиница, и характеристика на тяхната вероятност и 

последствия; 

- Качествена оценка на рисковете в Община Главиница; 

- Преценяване и приоритизиране на рисковете и идентифициране на 

потенциалните мерки за въздействие чрез превенция, готовност и 

възстановяване. 

 

II. Анализ на възможни бедствия и прогноза последиците от тях. 

 

За района на общината е възможно и са възниквали следните природни 

бедствия:  земетресения, наводнения, ядрена или радиационна авария (от местен 

характер или с трансграничен пренос на радиоактивни вещества), снегонавявания и 

обледявания, пожари, свлачища и др. 

 

1. ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

Територията на община Главиница се намира под прякото въздействие на 

Вранчанското, Горнооряховското и Шабленското огнище, което я характеризира 

като територия с висока сеизмична активност. На базата на сеизмичното 

райониране на Р България, общината попада в зона със земетръсно проявление от 

VII и VIII степен по скалата на Медведев - Шпонхоер - Карник (МШК -64 ). При 

възникване на земетресение с максимален интензитет в някои от горе изброените 

огнища на територията на общината ще се създаде следната обстановка: 

- ще бъдат разрушени много сгради, голяма част от населението ще се окаже 

затрупано в развалините, а друга още по-голяма част ще остане без подслон. 

Особено тежка обстановка ще възникне при разрушаване на сгради с масово 

пребиваване на хора.  

Затруднения при провеждането на СНАВР ще създадат затрупаните участъци 

от улиците в град Главиница и всички населени места от общината.               

Силни повреди ще бъдат нанесени на комунално - енергийните мрежи - 

електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, далекосъобщения. 
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 - Електроснабдяване – силни повреди ще се получат по основните 

далекопроводи –   20 КV  и електросъоръжения; 

 - Водоснабдяване – силни повреди се очакват да получат дълбокосондажните 

кладенци разположени в гр.Главиница, Сокол, Зафирово, Дичево, Падина, Подлес, 

Звенимир, Стефан Караджа и Черногор. Част от тях се очаква да бъдат разрушени, 

което ще доведе до промяна на дебита и качеството на водата. Повреди ще получат 

тръбопроводите и водонапорните кули, поради което ще бъде нарушено 

водоподаването, а от там и опасност от възникване на епидемии. 

 - Далекосъобщения - силни повреди се очакват да получат мобилните 

оператори в населените места от общината.                                        

- Значителни повреди се очаква да получат дигата на р. Дунав и дигите на 

потенциално опасните язовири, което ще създаде опасност от наводнения при 

евентуално скъсване на същите:  

яз.“Сокол” наводнява моста на пътя Сокол – Зафирово, покачва нивото на 

следващите язовири, които са на каскада и могат да предизвикат скъсване на пътя 

Силистра - Русе и наводняване на с.Малък Преславец.  

яз.“Кавака” - наводнява пътя Силистра - Русе и наводняване на с.Малък 

Преславец.   

яз.“Зафирово” - наводнява пътя Силистра - Русе, покачване нивото на 

язовирите на каскада и наводняване на с.Долно Ряхово.  

- Ще възникнат разрушения и пожари. Вероятността от възникване на 

епидемии е голяма. 

 

2. НАВОДНЕНИЯ 

На територията на общината най-вероятни наводнения могат да се получат 

при: 

 проливни дъждове и интензивно топене на снеговете в общината:  

- гр.Главиница – жилищата, селскостопанските им постройки към тях и 

дворните места разположени по поречието на отводнителния канал, преминаващ 

през града; 

 от покачване водите на река Дунав и евентуално скъсване на 

укрепителните диги са застрашени Малък Преславец и Долно Ряхово: 

 

- Крайбрежието на с. Малък Преславец и Долно Ряхово с площ около 12 000 

дка. 

 от скъсване дигите на потенциално-опасните язовири: 

яз.“Сокол - шосето” наводнява моста на пътя Сокол - Зафирово, покачва 

нивото на следващите язовири, които са на каскада и могат да предизвикат 

скъсване на пътя Силистра-Русе и наводняване на с.Малък Преславец.  
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яз.“Кавака” - наводнява пътя Силистра - Русе и наводняване на с.Малък 

Преславец.  

яз.“Зафирово - шосето” - наводнява пътя Силистра - Русе, покачване нивото 

на язовирите на каскада и наводняване на с.Долно Ряхово.  

- Язовир "Кавака" - намира се на 3 км с.Коларово, собственост е на община 

Главиница, проектен обем - 420 хил.куб.м., състояние на стената - дължина 160 м, 

височина 12 м, сухия и мокър откос са в добро състояние. 

- Язовир "Зафирово - шосето" - намира се на 2 км с.Зафирово, собственост е 

на община Главиница, проектен обем - 140 хил.куб.м., състояние на стената - 

дължина 100 м, височина 7 м, сухия и мокър откос са обрасли с храсти . 

-  Язовир "Сокол - шосето" - намира се на 3 км с.Сокол, собственост е на 

община Главиница, проектен обем - 150 хил.куб.м., състояние на стената - дължина 

130 м, височина 10,5 м, сухия и мокър откос са обрасли с храсти. 

 - При проливни дъждове, в почти всички населени места от общината се 

наводняват отделни сутерени и мазета на сгради. В гр.Главиница са застрашени  

жилищните сгради по ул. "Дунав”. 

 

3. АВАРИИ В А Е Ц 

При тежка авария в АЕЦ Козлудуй или Черна вода /тежък титий/ е възможно 

радиоактивно замърсяване на територията на общината и повишаване на 

радиационния фон до 20 - 30 пъти. Възможната радиационна обстановка ще 

изисква провеждането на мероприятия за защита на хората, животните и 

растенията, водата и хранителните продукти и подготовката на населението за 

радиохигиенно поведение. При над проектна или провокирана авария в АЕЦ 

/Козлодуй, Черна вода, Чернобил или др. / на територията на общината в 

зависимост от разстоянието, мащаба на аварията, типа на авариралия реактор, 

височината на изхвърлените радиоактивни продукти, метеoрологичните условия 

/посока на вятъра и дъждове/, релеф и др. фактори, може да се формира сложна 

радиационна обстановка. При неразумно действие и поведение на населението в 

резултат на ниска радио хигиенна култура и липса на материално техническо 

осигуряване за профилактика, дезактивация и укриване в херметизирани 

помещения, ефектите от въздействието на радиоактивното замърсяване могат да се 

окажат разнообразни и със сложни соматични и гeнетични последици.  

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 Бекерел/кг, на водоеми до 6000 

Бекерел/л; на фуражи до 30 000 Бекерел/кг.  

Нивото на радиационния фон е възможно да се повиши 20-30 пъти и да 

достигне 0.5 µSv/h ( както бе измерено през май 1987 г. във Варна ).  
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В началото на аварията основния радионуклид формиращ дозата вътрешно  

облъчване ще бъде J-131 поради малкия ППР - 8.5 дни. Най силно радиотоксични  

хранителни продукти ще бъдат млякото и млечните продукти от тревопасни 

животни използуващи открити пасища и фуражи. След 60-70 дни основен източник 

на вътрешно облъчване ще бъде Сs-137 и Sr-90 поради неравномерното му 

разпределение в организма, големия период на полуразпад и трудното 

прогнозиране на разпределението и преразпределението в екосистемите.  

Рискова група под въздействието на J-131 ще се окажат децата на възраст от 2 

- 10 години защото тогава щитовидната жлеза използува най - много йод (J-125) за 

синтез на тиреоидни хормони. Рисковите групи ще бъдат много по-силно засегнати 

в кметства, които не използуват йодирана сол.  

Рискови групи по отношение на Sr-90 и Cs-137 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 на 

руши калциево фосфатната обмяна на децата до 15 години. 

 

4. СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ 

- снежни бури се разразяват предимно през периода ноември - март. В 

резултат на навявания и обилни снеговалежи стават непроходими пътните участъци 

– Главиница – Сокол – Зафирово - Силистра; Зафирово-Долно Ряхово-Малък 

Преславец; Главиница- Подлес- Листец; Сокол- Суходол- Бащино; Главиница- 

Осен- Стефан Караджа.                                      

- При ниски температури през зимните месеци се образуват заледени 

участъци – Главиница - Зафирово; Коларово - Богданци; Листец - Звенимир.     

- Обледявания се образуват по електропроводи със скъсване на проводници и 

счупване на електрически стълбове. Възможно е да се получи обледяване на 

електропроводи в районите на: Тутракан - Главиница; Главиница - Зафирово; 

Подлес - Листец. Повечето села в общината ще останат без електроснабдяване и 

водоснабдяване, снабдяване с хранителни продукти и спешна медицинска помощ. 

 

5. ПОЖАРИ. 

 

Вероятност за възникване на пожари на територията на общината съществува 

в обекти на националното стопанство -  бензиностанциите, селскостопански 

постройки, обекти от сферата на търговията, транспорта и услугите, обществени 

сгради и домовете на граждани. 

През горещите летни месеци могат да възникнат големи горски пожари в 

общината както следва: 
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-  “Горски кът ” – 98 ха. - землище  гр.Главиница   

-  “Ирихисар”  между с.Осен и с.Стефан Караджа – 44 кв.км. 

- „Айкъна” - 220 ха - землище с. Богданци 

- „Тасладжа” - 343 ха - землище с. Богданци 

- „Карамана” - 346 ха - землище с. Черногор 

- „Лясковеца” - 432 ха - землище  с. Малък Преславец 

- „Малка локва” - 292 ха - землище  с. Малък Преславец 

- „Коларовска гора” - 244 ха - землище с. Коларово 

 

6. ЗАСУШАВАНИЯ, ГРАДУШКИ, ГРЪМОТЕВИЧНИ И  ВЕТРОВИ 

БУРИ. 

Климатичните особености на общината създават възможност за възникване 

на продължителни засушавания, смерчове, бури, градушки и други, които 

нанасят значителни материални щети.  

Съществен проблем за общината са засушаванията и малкото източници за 

питейна вода, които не се използват навсякъде целесъобразно. 

През 30 - 40 години се проявяват дълготрайни засушавания, възникващи в 

резултат на циркулационни процеси през лятото и есента и предизвикват спадане 

на почвените влагозапаси и косвено влияят върху масовите полски и горски 

пожари. Засушаването през последните години се очертава като един от 

основните проблеми в общината. 

Големи щети на селското стопанство ежегодно нанасят градушките, поради 

слабата въоръженост за борба с градушките. 

Смерчовите явления нанасят значителни щети, когато преминават над 

населени места, стопански обекти, горски и земеделски масиви, като не са 

изключени поражения на животни, а даже и човешки жертви. Те, като правило, 

трудно се прогнозират. 

  

7. ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ .  

В условията на усложнена криминогенна обстановка и в резултат на 

терористични действия е възможно преднамерено предизвикване на бедствия, 

аварии и катастрофи с тежки последствия. 

 

9. НЕВЗРИВЕНИ БОЕПРИПАСИ И ДРУГИ .  

На територията на общината има неустановени по количество и 

месторазположение невзривени артилерийски 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 
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технологичния процес на металургични предприятия, работещи със скрап са 

възможни големи производствени аварии, свързани с човешки жертви и значителни 

материални загуби. 

Появяват се бедствия вследствие технологичната и преднамерена дейност на 

човека:  разрушения от пробиви в стените на защитни диги и язовири. 

 

 Определяне на потенциално опасните обекти и критичната 

инфраструктура в общината. 

 

  - Обекти по чл. 35 от ЗЗБ 

1. Бензино - газстанция  „ Автотранс” ООД гр.Главиница. 

2. Бензиностанция „Старт-97” ООД с.Коларово. 

3.  Бензиностанция 6307 „Петрол” с.Зафирово. 

    4. Язовир “Зафирово- шосето “ – с.Зафирово 

    5. Язовир “Сокол-шосето”- с.Сокол 

 6.Язовир“Кавака”- с.Зафирово 

  

- Обекти по чл. 36 от ЗЗБ 

1. СУ „Васил Левски” гр.Главиница, ул. „Оборище” № 57; 

2. ОУ „Иван Вазов” с.Зафирово, ул. „В.Бъчваров” № 9; 

3. ОУ „Свети, Свети Кирил и Методий” с.Сокол, ул. „Св.Св. Кирил и 

Методий” № 1; 

4. ОУ „Отец Паисий”с.Стефан Караджа 

5. ЦДГ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Главиница с филиални групи в 

с.Суходол, с.Черногор, Зебил, Листец, Звенимир, Зафирово, Богданци, 

Стефан Караджа, Дичево, Калугерене и Ножарево  

 

 

Изводи от анализа на възможните бедствия. 

 

 Населението на община Главиница е застрашено от различни опасни 

бедствия и опасности, които могат да нанесат значителни загуби на човешки 

ресурси, материални ценности, разрушения на жилищни сгради, както и поражения 

върху инфраструктурата - пътища, канализация и др. 

- с наличните сили и средства с които разполага общината не може да се 

справи при големи бедствия, като силни земетресения, големи наводнения, 

обледявания и други. 

- без специалните сили на единната спасителна система на областта при 

големи бедствени ситуации общината не е в състояние да се справи сама . 
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РАЗДЕЛ III 

 

 

ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 

 

 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА  
 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 
  

Бедствие е събитие или поредица от събития, предизвикани от природни 

явления, инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат 

или застрашават живота или здравето на населението, имуществото или 

околната среда в размери, които изискват предприемането на мерки или 

участието на специални сили или използването на специални ресурси. През 

последното десетилетие статистиката показва увеличение на броя на бедствията, 

предизвикани от природни явления, които имат негативни последици за 

населението, инфраструктурата и икономиката на страната.  
1. Анализ на възможните бедствия и прогноза за последиците от тях 

върху населението, националното стопанство /икономиката/, 

инфраструктурата и околната среда. 

За района на община Главиница са възможни: 
 бедствия - земетресения, наводнения, суша, свлачища и срутища, бурни 
ветрове, смерчови явления, прашни бури, горски и полски пожари, градушки, 
снегонавявания и обледявания, огнища на заразни болести и епидемии по хората, 
животните и растенията;  
 аварии - в рисковите обекти, работещи с взриво и пожароопасни 
материали, промишлени отровни вещества и токсични газове, изтичане на ПОВ, 
радиоактивни замърсявания при аварии в АЕЦ и земетресения.  
 катастрофи - пътно-транспортни, въздушни и от преднамерени действия.  

Същността и последствията от най – характерните бедстия, аварии  и 

катастрофи се заключава в следното: наводнения; аварии в АЕЦ; земетресения; 

снегонавяване и обледяване; пожари; засушавания, градушки, грамотевични и 

ветрови бури; биологично заразяване на хора, животни и растения; терористични 

действия; невзривени боеприпаси и други. 

Ежегодно се контролират и обследват обектите по чл.35 и чл.36 от ЗЗБ. 

Контрола се осъществява от РД „ПБЗН” гр.Силистра. Същите обекти имат 

аварийни планове, съгласно общинския план за защита при бедствия.  

Водните обекти, общинска собственост се проверяват и контролират 2 пъти 

годишно – до края на април и до края на октомври от общинска комисия, назначена 

със заповед на кмета. Същите се проверяват и от междуведомствена комисия на 

областния управител. ДАМТН поделение гр.Русе също извършват проверки и дават 

предписания за изпълнение. 

РД „ПБЗН” гр.Силистра извършват проверки и дават указания за 

подготовката на общината за намаляване на и управление при бедствия. 
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РАЗДЕЛ IV 

 

 

ГОТОВНОСТ ЗА БОРБА С БЕДСТВИЯТА 
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В Община Главиница със заповед на кмета е сформиран Общински съвет за 

намаляване на риска, която изготвя „План за защита от бедствия в Община 

Главиница”, „Програма за намаляване на риска от бедствия” и „Годишен план за 

намаляване на риска от бедствия”. Този съвет заседава най-малко 2 пъти в годината 

и се свиква от кмета на общината. Тя е ангажирана с цялостната подготовка на 

община Главиница /администрация, фирми, институции и население/.  

За готовността на населението за реакция при бедствия ще се направи 

рубрика в сайта на община Главиница www.glavinitsa.bg, в която ще има 

информация за действие при различните видове бедствия. Ще се напечатат 

брошури за раздаване по семействата с действие при бедствия.  

В Община Главиница е възможно възникването на различни по вид и 

интензивност бедствия аварии, които могат да предизвикат значителни загуби в 

човешки и материални ресурси. 

Прогнозата на възможните събития показва, че тяхното проявление ще 

доведе до сериозни затруднения в нормалната работа на инфраструктурата в района 

на бедствието, аварията, катастрофата (квартал или цялата община) като ще се 

засегнат или застрашат здравето на населението, имущество или околната среда, 

жизнено важни системи за управление и нормалното функциониране на 

производствената и търговска дейност, които ще изискат предприемането на мерки 

или участието на специални сили и използването на специални ресурси. 
Най-сложна обстановка ще се създаде при разрушително земетресение, 

наводнение и радиационна авария. Тези случаи ще се наложи взаимодействие с 
Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и 
ръководни и спасителни структури на национално ниво.  

На територията на общината се намират и силите на Участък „ПБЗН”, които 
са винаги в готовност за оказване на съдействие и вземане на спешни мерки по 
овладяване на бедствената ситуация.  

Има Общинско предприятие „ОИ и КД” гр.Главиница за оказване на 

съдействие. 
 

 За овладяване на кризисните ситуации, намаляване на загубите и 
ликвидиране на последствията са планирани и съгласувани мероприятията по 
защитата на населението и собствеността от органите на изпълнителната власт, 
местното самоуправление и местната администрация, организациите със стопанска 
и идеална цел.

 Характерът на последствията от вероятните бедствия и аварии изисква 
готовност за използване на всички способи и средства за защита на населението и 
националното стопанство и провеждане на предварителни мероприятия за 
недопускане и намаляване на вредното им въздействие. Изключително важно 
значение за успешната защита на населението имат превантивните дейности и 

http://www.glavinitsa.bg/
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особено такива, които позволяват да се прогнозира появата и / или развитието на 
бедствените явления, както и за отстраняване на предпоставките за аварии и 
катастрофи. Необходимо е да се полагат непрестанни грижи за укрепване на 
националните сеизмологични, метеорологични и хидрологични системи за 
наблюдения и прогнози и се развиват техните предупредителни функции.

 При възникване на огнище на биологично заразяване от особена важност ще 
се проведе своевременно провеждане на профилактика, лечение и дезинфекция. 
Необходимо е да се определят границите на огнището на биологично заразяване от 
специални противоепидемични и протовоепизооточни формирования на Областна 
дирекция по безопасност на храните / ОДБХ / и Регионална здравна инспекция / 
РЗИ /.

Ограничаване появата и разпространението на остри заразни болести и 
вредители по селскостопанските животни и растения е задача на Българска 
агенция по безопасност на храните, Националната служба по растителна защита и 
техните структури в област Силистра. 

Обемът и спецификата на спасителните и неотложните аварийно-
възстановителни работи налага поддържането в готовност и подготовка на 
щатните сили и средства на Министерството на вътрешните работи – РД „Пожарна 
безопасност и защита на населението”, ведомствата; Български червен кръст и 
формирования в производствените звена с рискови производства. 

Възможните последствия за населението при възникване на бедствия и 
аварии налагат непрекъснато и целенасочено обучение по способите за защита и 
самозащита и своевременно информиране. 

За осигуряване провеждането на спасителните и неотложните аварийно-
възстановителни работи и осигуряване условия за живот в бедстващото население 
от общината е създаден организация за раздаване и контрол на запаси от 
материално-технически и финансови средства и регламентиране на реда и 
начините за използването им. 

Предвид горното и това, че общината е застрашена от многобройни и 

разнообразни бедствия 
 опасности, които могат да доведат до значителни загуби на човешки ресурси, 

материални ценности, разрушения на сгради и постройки, както и поражения върху 

инфраструктурата /пътища, електроснабдяване и ВиК системите/, което е наложило 

:  
- подготовка на органите за ръководство и управление при бедствия;  
- координация и взаимодействие между органите и институциите и фирмите, 

които участват  
по ликвидиране на последиците от бедствия;  
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- предварителната подготовка и обучение на населението за защита при 
бедствия; средства за оповестяване и измервателна апаратура като 
компоненти от системата за наблюдение, ранно предупреждение и 
оповестяване. 

- планиране на финансови средства в общинския бюджет; 
- разходи за поддържане на готовност на автотракторна и инженерна техника 

за реагиране при бедствия; 
- непосредствени разходи за извършване на дейности по защитата при 

бедствия; 

резерв за осигуряване на неотложна помощ на пострадали лица при бедствия, 

включваща: изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, 

домашни и селскостопански животни, раздаване на облекло, завивки и битово 

имущество на пострадали лица, предприемане на други непланирани мерки. 
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РАЗДЕЛ V 

 

 

РЕАГИРАНЕ ПРИ БЕДСТВИЕ 
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Мерките за защита при бедствия са комплекс от организационни и технически 
мероприятия, за намаляване или недопускане вредното въздействие от факторите, 
съпровождащи различните бедствия и включват:  

- Изграждане и модернизация на системите за наблюдение, ранно 
предупреждение и оповестяване на населението. Основават се на:

o информация и данни, предоставени от физически лица, организации и 

институции;
o информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, 

хидрологични, сеизмологични, химически, биологични, радиологични, 
ядрени, екологични и други обекти и явления;

o информация и данни, получени в центровете на Националната система 
за спешни повиквания 112;

o хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от 

НИМХ;

o международен обмен на информация и данни;
o планиране осигуряването на временно извеждане на населението, 

животните, разсредоточаване на материални ценности от 
предполагаеми застрашени общински територии;

o осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита;

o осигуряване на временно снабдяване с питейна вода, храни, подслон и 

други

o необходими средства за пострадалото населението от общината;  
o изготвяне на наръчници и обучение на населението за реагиране при 

бедствия;
o провеждане на учения за изграждане на практически умения и 

навици за реагиране на населението при бедствия.
Разпределение на задълженията при бедствия: 

- Домашен социален патронаж гр.Главиница – изхранване на пострадалото 

население; 

- ОП „ОИиКД” – възстановяване и помощ на населението при бедствия; 
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РАЗДЕЛ VI 

 

 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД БЕДСТВИЕ 
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При настъпване на бедствие в една общност или в цял регион е необходима 
бърза и ефикасна помощ. Тази помощ трябва да отговори на реалните нужди на 
засегнатите хора, за да им позволи да оцелеят в извънредната ситуация с 

достойнство, да възстановят и да се завърнат възможно най‐бързо до състоянието, 
което наричаме "нормален живот".  

Материално-техническо осигуряване и възстановяване  
Материално-техническото осигуряване на защитата при бедствия включва:  
- текуща издръжка на силите и средствата на единната спасителна система – 

от ресорните им министерства;  
- сключване на договори между общината и търговски дружества и фирми за 

услуги, производство, ремонт и доставки на транспортна и инженерна 
техника, храни, вода и други консумативи и имущества, необходимо за 
превенцията и ликвидирането на последствията от бедствия;  

- проектиране и извършване на капитално строителство, изграждане и 
поддържане на системи за наблюдение, ранно предупреждение и 
оповестяване при бедствия;  

- осъществяване на международно икономическо и техническо 
сътрудничество в областта на защитата при бедствия;  

- предоставяне на общински имоти и движими вещи за целите на защитата 

при бедствие; 

- други дейности, свързани с осигуряването на защита при бедствия. 

Материално-техническото осигуряване на защитата при бедствия се осигурява 

от: 

 - бюджетите на министерствата и ведомствата; 

 - общинския бюджет; 

 - търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им. 

При провеждане на спасителни  работи изхранването на  доброволните 

формирования се извършва за сметка на общината и на юридическите лица и 

едноличните търговци.  
При необходимост на пострадалото население се раздават дрехи, обувки, спални 

принадлежности, палатки и други от създадения между областен склад от резерв на 
Министерството на вътрешните работи, Българския червен кръст по ред и условия, 

определени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 
Министерски съвет, по отправено искане на кмета на общината, съгласно разчетите 

и необходимостта на пострадалите обекти разположени на територията на Община 
Главиница. 
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Финансово осигуряване  
 Разходите, свързани с предварително осигуряване на ресурси за провеждането на 
спасителни работи при възникване на бедствия се усвояват от бюджета на 
общинската администрация и от бюджетите на обектите разположени на територия 
на общината.  
 Непредвидените допълнителни разходи за провеждането на спасителни работи се 
осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за 
съответната година, а за последващите в зависимост от техните размери с 
нормативни актове на Министерски съвет и Народното събрание.  

Средствата се заявяват пред Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет с мотивирано искане за предоставяне на 

финансова помощ и се усвояват след решение на комисията. Размерът на исканата 

финансова помощ се доказва с представяне на копия от първичните финансово 

счетоводни документи или финансови разчети за необходимите разходи. 
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РАЗДЕЛ VII 

 

 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 
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Мониторинг  
Своевременното осъзнаване на опасността като уязвимост, заплаха или риск 

изпълнява ролята на причина за преминаване на защитните органи в режим на 
повишена готовност за запазване на стабилността и сигурността на гражданите. 

Своевременно правилно разбраната и точно преценената опасност е импулс за 
задействане на част или на цялата система от мерки, сили и средства за овладяване 

на кризисни ситуации. Това поставя редица изисквания за своевременност, бързина, 
точност и качество на вземаните решения и предприеманите действия.  

Изгражда се СМ/система за мониторинг/, която включва Щаба за изпълнение 
на общинския план при бедствия, за ефективно функциониране при всякакви 
условия, а именно:  
 - системата се изгражда и функционира от пред кризисния период; 

 - централизирано управление; 

 - предварително и своевременно предоставяне на информацията; 

 - обективност и устойчивост; 

 - целенасоченост; 

 - функционалност и оперативност; 

 - надеждност; 

 - многовариантност; 

 - скритост и защитеност.  
Предварителното и своевременно информиране е от значение за даване на 

достатъчно време на лицата вземащи решения за подготовката и провеждането на 

мероприятия и действия, адекватни на създалата се обстановка. Добитата 

информация следва да бъде предоставена своевременно на потребителите. В 

случай, че това не бъде осъществено, тя губи своята актуалност и значение. 

Постъпилата ненавременна информация рискува да нанесе сериозна вреда на 

безопасността на региона, тъй като води до закъснение за вземане на решение от 

компетентните органи и предприемане на адекватни действия. Системата за 

мониторинг не се заключава в това да информира ръководство само за достоверни 

събития и процеси, но по-важната роля е да осигури сигурност. Това означава, че 

процесът на предупреждението трябва да бъде около бдителността и вниманието, 

вместо очакването нещо напълно да се случи, в което сме напълно сигурни. 

Тежестта се поставя главно върху прогнозния характер за дадено събития, a не да се 

информира, след като събитието е в процес на извършване или вече се е случило.  
Оценка  
Подкрепата за засегнатите от бедствия хора трябва да бъде добре планирана. 

Планирането е невъзможно без конкретна информация. Ние трябва да знаем какво 
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се е случило, как хората са засегнати, какви са техните нужди и какво могат да 
направят за себе си. Една програма за 
подпомагане, която не се основава на познаването на реалната ситуация в 
пострадалия район, има риск да влоши ситуацията още повече, отколкото е в 
действителност.  

По време на бедствието ще бъдат използвани три различни вида източници на 

информация:  
 а) Предварителна информация от преди настъпване на бедствието за 
засегнатата област Информация за политическата, социална, икономическа и 
географска обстановка в засегната от бедствието област, както и информация 
за общностите и хората, които живеят в областта: 

- Структура на населението (по възраст и пол, ако е уместно и по етнически 

групи или религия) 

- Образование 

- Здравна ситуация 

- Културна среда и т.н.  
б) Информация от вторични източници 
- Масовите медии: вестници, телевизии, интернет сайтове, които съобщават 

новини за бедствените ситуации. Имайте предвид, че медиите често преувеличават 
ситуацията  

- Доклади от органите (правителство, местната администрация, 
специализирани институции): съобщения за пресата, ситуационни доклади, 
публикувани на официални сайтове.  

- Информация от интернет за метеорологични услуги, хидроложки институти, 
сеизмични институти -Доклади и информация от други неправителствени 
организации 

- При по‐големи бедствия: http://reliefweb.int/  
в) Директна информация от мястото на събитието  
Посещението на място е от съществено значение за успешната оценка. По 

време на посещението на място ще се събере информацията чрез:  

- Преки наблюдения 

- Разговори със засегнатите лица  
- Дискусии с местните действащи страни (държавни органи, гражданска 

защита, НПО и др.)  
Изготвяне на оценка на място  
Оценката на място е съществена част от всяка първоначална оценка. За да 

бъде успешна, тя трябва да бъде добре подготвена.  
а) Събиране на вече наличната информация 
Като основни източници на тази информация ще се ползват:  
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- Масмедиите 

- Информация от енории, лица за контакти в региона 

- Официална информация  
б) Изготвяне на план и задание за оценка на място 
При оценка на бедствието ясно ще бъдат определени следните въпроси:  
- Какви са целите на оценката? 

- Какъв е резултата от оценката? 

- Коя информация следва да бъде налична след извършване на оценката. 

- Кои методи трябва да се използват по време на оценката? 

- Какви ресурси са необходими? 
         Членове на екипа  
         Оборудване 

     Финансови ресурси 

    Време  
- Маршрут на посещението натерен (график и маршрут)  
в) Формиране на екип за оценка 
- Екипът ще посети засегнатите райони с цел събиране на информация 

съгласно техническото задание. 

- Членовете на екипа са от различни области на компетентност с работен опит 

в тяхната област.  
- Всички членове на екипа ще имат капацитета да работят в продължение на 

няколко дни в трудни условия ‐ това се отнася също и за тяхното здравословно и 
психическо състояние.  

- От всички членовете на екипа, ръководителят е човек с опит в спешни 
програми и работа на терен.  

- Всички членове на екипа ще са информирани за целите на оценката и 
заданието. Всеки член на екипа ще получи копие от техническото задание.  

- Ролите в екипа (ръководители на екипа, сигурността, комуникацията и т.н.) 

са изяснени. 

Методи използвани по време на оценка на място  

Преки наблюдения на бедствието и бедстващите райони.  
Съставяне на карта на засегнатата общност или регион, изготвени от 

членовете на екипа за оценка или заедно с участието на представители на 
общността.  

Изследвания в домакинствата / "Семейна оценка" 

Заснемане на снимки по време на оценката 

Информация от местните институции и заинтересовани страни 
-Местни власти (кмет или други представители)  
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-Религиозни лидери (енорийските свещеници, ръководители на други 

религиозни общности) 

-Персонал на „Гражданска защита”, отговарящ за района 

-Местни неправителствени организации и други неправителствени 

организации, които вече реагират на бедствието 

-Местни лечебните заведения 

-Училища  
Интервюта 

Създават се: 
- Екипи от двама души, които ще провеждат интервютата  
- Ще се подготви списък с въпроси за пострадалите, а също и за други 

представители от общността. 

- Списъкът с въпроси включва всички важни аспекти 

- Списъкът с въпроси е еднакъв за всички служители, които провеждат 

интервютата  
- Всеки екип провеждащ интервю разполага с бележник и химикал, за да 

записва получената информацията, дори ако понякога това не се счита за уместно.  
Важни теми за списъка въпроси:  
Описание на събитието, материални щети, засегнати хора, огнища на 

заболявания, качеството на водата, броят на смъртните случаи след събитието, 
активни организации от мястото на събитието, предприети или планирани 
интервенции и т.н. 
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РАЗДЕЛ VIII 

 

УПРАВЛЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО 
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Кметът на общината: 
По превенция на дейностите свързани със защитата от бедствия  

1. организира и ръководи защитата при бедствия на територията на 

общината;  
2.  разработва общински план за защита при бедствия ( плана се приема на 

заседание на общински съвет) съвместно с представители на ведомства и 
юридически лица имащи отношение по защитата при бедствия на 
територията на общината.  

3. организира, координира и провежда превантивни мерки за 
недопускането или намаляването на последиците от бедствия;  

4. осъществява своевременното оповестяване и информиране на 
населението при заплаха от възникване или за възникнало бедствие;  

5. 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;  

6. представя на областния управител ежегоден доклад за дейността по 

защитата при 

бедствия. 

При възникване на бедствия на територията на общината: 

1. координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни 

работи;  
2. създава щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и 

за взаимодействие с щабовете по чл. 62а, ал.2, чл.63, ал2 и чл.64 ал.1, т.10 
от Закона за защита при бедствия;  

3. може да обяви бедствено положение на територията на общината;  
4. извършва обмен на информация с Оперативния център на 

Министерството на вътрешните работи в областта;  
5. може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на 

лична или материална помощ в съответствие с възможностите им;  
6. може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни 

формирования; 

7. може да поиска координация от областния управител; 

8. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна 

помощ на пострадалите лица;  
9. организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на 

населението при бедствия;  
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10. организира и контролира извършването на неотложни възстановителни 

работи при бедствия.  
Органи по опазване на обществения ред –Районно управление на 

министерството на вътрешните работи  
1. Охрана на обществената и частната собственост в бедстващите райони. 2= 
2. Поддържане на проходи в районите, пострадали при бедствие с цел 

осигуряване на маршрути и условия за въвеждане на формирования на 
спасителни екипи от съставните части на Единната спасителна система. 

3. Съдействие на медицинските екипи при оказване на първа помощ на 
пострадали и установяване самоличността на загиналите.  

4. Контрол по спазване на безопасността на движение при транспортиране 
на стоки от първа необходимост, медикаменти и други към засегнатите 
и отцепени райони.  

5. Осигуряване на изолирането на райони (квартали) и осигуряване на 
пропускателен режим при налагане на забрана за движение.  

6. Осигуряване на реда и безопасността при евакуиране 
на населението и разсредоточаване на материалните 
ценности от бедстващите райони.  

7. Активни мерки за пресичане на възможна паника и безпорядък, 
своевременно разкриване на криминални престъпления, борба с 
мародерствата и пресичане на нарушения на обществения ред.  

Съставни части на Единната спасителна система  
Единната спасителна система е организацията, координацията и 

ръководството на действията при подготовката за реагиране при бедствия, при 
възникване на бедствия и при необходимост за провеждане едновременно на 
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи от две или повече 
нейни части или единици.  

Основни съставни части на единната спасителна система са структурни звена 

на Министерството на вътрешните работи – Областна дирекция полиция (І-во 

Районно управление на МВР), Регионална дирекция "Пожарна безопасност и 

защита на населението"- С (група „Аварийно спасителна дейност”, РС “Пожарна 

безопасност и защита на населението”) и Центъра за спешна медицинска помощ. 

Основните съставни части на единната спасителна система осигуряват 

непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на бедствия, 

тяхната оценка и незабавни действия.  
Дейностите по защитата на населението от съставните части на ЕСС в случай 

на заплаха или възникване на бедствия се състоят в:  
- предупреждение;  
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- изпълнение на неотложни мерки за намаляване на 

въздействието; - оповестяване; - спасителни операции; 

- оказване на медицинска помощ при спешни състояния;  
- оказване на първа психологична помощ на пострадалите и на спасителните 

екипи;  

- овладяване и ликвидиране на екологични инциденти;  

- защита срещу взривни вещества и боеприпаси;  

- операции по издирване и спасяване; 
- радиационна, химическа и биологична защита в случаи на 

инциденти и аварии с опасни вещества и материали и срещу ядрени, 
химически и биологични оръжия;  

- ограничаване и ликвидиране на пожари;  
- временно извеждане, евакуация, укриване и предоставяне на индивидуални 

средства за защита;  
- извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;  
- ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали 

епидемични взривове, епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести;  
- други операции, свързани със защитата. 

  
Основни правомощия и задължения на съставните части от ЕСС:  

1. Структурни звена на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и 
защита на населението” С – МВР при провеждане на спасителни и 
неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия екипите 
имат право да: 

- влизат по всяко време в жилищни, производствени и други сгради 

и помещения на физически юридически лица, непосредствено 

засегнати от бедствието;  
- разрушават сгради или части от тях, да разглобяват конструкции, 

да отстраняват, унищожават или повреждат имущество, дървета 
или други насаждения, когато няма друг начин за действие;  

- използват спасителни, транспортни, съобщителни и други 
технически средства - собственост на физически и юридически 
лица;  

- привличат граждани за оказване на съдействие;  
- изменят реда за движение в района, където се провеждат 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, до 
пристигане на компетентните органи.  

- при упражняване на контрол по защитата: 
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- извършват проверки на обекти, работещи с рискови вещества и 

материали; 

- извършват проверки на локалните автоматизирани системи за 

оповестяване;  
- извършват проверки в жилищата на гражданите през деня в 

присъствието на обитателите им при получаване на писмен 
сигнал за наличие на рискови вещества или материали, а при 
отсъствието или отказа им - след разрешение на съдия от 
съответния първоинстанционен съд;  

- извършват проверки във връзка с изпълнението на оперативната 

защита при наводнения; 

- дават задължителни предписания; 

- при наличие на данни за извършено престъпление сигнализират 

съответния прокурор; 

- изискват от държавни и местни органи, организации, юридически 

лица и граждани документи  
- сведения, свързани с осигуряването на защитата, при спазване на 

държавната, служебната и търговската тайна.  
РД “Пожарна безопасност и защита на населението” – е специализирана 

служба на министерството на вътрешните работи за пожарна безопасност и защита 
на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи. Осъществява дейността 
си самостоятелно или съвместно с други общински органи, организации и 
граждани.  
 В изпълнение на задачите си РД "Пожарна безопасност и защита на 
населението" осъществява:  

- пожарогасителна дейност; 

- аварийно-спасителна дейност;  
- държавен противопожарен контрол;  
- превантивна дейност;  
- научно приложна и експертна дейност; 

- информационно аналитична дейност;  
- разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи 

пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно 
обследване на обекти;  

Пожарогасителната дейност включва: определяне на способите, начините 
и средствата за пожарогасене; разработване на планове за ликвидиране на 

произшествията; незабавно изпращане на сили и средства при съобщение за пожар; 
спасяване на хора и имущество; ограничаване и ликвидиране на пожари; оказване 
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на първа медицинска помощ на пострадалите; организиране транспортирането на 

пострадалите до болничните заведения.  
Аварийно-спасителната дейност включва: определяне на способите, начините 

и средствата за извършване на дейността; незабавно изпращане на сили и средства 
при съобщения за бедствия, аварии и катастрофи; ограничаване и ликвидиране на 

последствията от бедствия, аварии и катастрофи; спасяване на хора, имущество и 
материални ценности; оказване на първа медицинска помощ на пострадалите; 

организиране транспортирането на пострадалите до болничните заведения.  
Превантивната дейност включва: информационно разяснителна дейност 

сред населението за формиране на необходимото поведение и действия при пожари 
и катастрофи; координация и взаимодействие с държавните органи и организации 

във връзка с подготовката на населението за действия при пожари и катастрофи; 
издателска дейност в областта на пожарната безопасност и защитата на 

населението. 
Правомощия на органите на РД “Пожарна безопасност и защита на 

населението” град Силистра - МВР  
При гасене на пожари и спасяване на хора и имущество при пожари, аварии, 

бедствия и катастрофи имат право да:  
 - влизат по всяко време в жилищни, производствени и други сгради и 
помещения на физически или юридически лица; 
 - разрушават сгради или части от тях, разглобяват конструкции, 
отстраняват, унищожават или повреждат имущество, дървета или други 
насаждения, когато няма друг начин за действие;  
 - използват спасителни, гасителни, транспортни, съобщителни и други 
технически средства - собственост на физически или юридически лица;  
 - привличат длъжностни лица и граждани за оказване на съдействие;  
 - изменят реда за движение в района, където се извършват спасителни и 
гасителни действия, до пристигането на съответните компетентни органи;  
 - използват безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за 
осигуряване на необходимите количества вода за гасене.  

Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са 
длъжни да спазват разпорежданията на органите на РД "Пожарна безопасност и 
спасяване" и да оказват съдействие при изпълнение на правомощията им  

Задължения на юридическите лица и едноличните търговци  
Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, 

осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета 
категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява 
опасност за възникване на бедствия, разработват авариен план на обекта, който 
съдържа:  
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- максимални възможни последици за персонала, населението и околната среда от 

авария в обекта; 

- мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта; 

- мерки за защита на персонала; 
- разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение 
на предвидените мерки;  
- средства и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки; 

- времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т.4;  
- реда за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от 
въвеждане на плановете за защита при бедствие.  

Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, 
осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета 
категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията (чл.35 от ЗЗБ):  

- утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелство плана 

по ал. 1;  
- организират провеждането на тренировки по изпълнение на 

аварийния план най-малко веднъж годишно;  
- предоставят на кмета на общината информация за изготвяне на 

общинския план за защита при бедствия относно:  
а) източниците на рискове от дейността им;  
б) вероятните последствия при аварии и начините за 
ликвидирането им;  
в) възможните въздействия върху населението и околната 
среда;  
г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта;  
- при възникнала авария в обекта са длъжни:  

а) незабавно да започнат провеждането на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи;  

б) незабавно да съобщят за аварията на оперативен център на Главна 
дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, и на кмета на 
непосредствено застрашената община;  

в) да предоставят на съставните части на единната спасителна система 
информация за взривни вещества, опасни химически вещества, източници на 
йонизиращо лъчение, както и друга информация за опасности за живота и здравето 
на хората;  

г) при участие на екипи от единната спасителна система да им сътрудничат 
при отстраняване на аварията;  
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д) да осигурят безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на 
аварията и нейното ликвидиране;  

- изграждат и поддържат локални системи за оповестяване;  
- създават, подготвят и поддържат в готовност сили и средства за 

защита на работещите на територията на обекта;  
- провеждат обучение на работещите за защита при бедствия. 

Юридическите лица и едноличните търговци с изключение на юридически 

лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в 

обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от 

Закона за устройство на територията, осъществяващи дейност в производствени 

сгради и в сгради за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора 

и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, изготвят план 

за защита при бедствия на пребиваващите, който съдържа:  
1. рискове за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия; 

2. мерки за защита на пребиваващите;  
3. разпределение на задълженията, отговорните структури и лицата за 

изпълнение на предвидените мерки;  
4. ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки; 

5. времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т.3;  
            6. начина на взаимодействие със съставните части на единната спасителна 
система.  
           7. Юридическите лица и едноличните търговци с изключение на 
Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, 
осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета 
категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, осъществяващи 
дейност в производствени сгради и в сгради за обществено обслужване, 
представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за 
устройство на територията:  

1. утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелство плана за 

защита при бедствия;  
2. организират провеждането на тренировки за изпълнение на плана за 

защита при бедствия, най-малко веднъж годишно;  
3. изграждат и поддържат локални системи за оповестяване; 

4. създават и поддържат в готовност средства за защита на пребиваващите на 

територията на обекта; 

5. провеждат обучение на персонала за защита при бедствия.  
Юридическите лица и едноличните търговци, включени в плана за защита 

при бедствия, са длъжни да предоставят при поискване планираната помощ.  
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Юридическите лица и едноличните търговци - оператори на радио- и 
телевизионни програми, при поискване от оперативните центрове на МВР на 
единната спасителна система излъчват незабавно и без изменение на съдържанието 
и смисъла неотложна информация, необходима за защитата на населението.  

Информацията по се излъчва безвъзмездно.  
Взаимодействието и координацията на съставните части на Единната 

спасителна система се осъществява чрез оперативния център (ОЦ) на 
Министерството на вътрешните работи.  

Оперативният център на министерството на вътрешните работи: 

1. приемат и оценяват информация за възникнали бедствия;  
2. уведомяват компетентните съставни части на Единната спасителна 

система и координират по-нататъшната дейност на основата на стандартни 
оперативни процедури;  

3. извършват ранно предупреждение и оповестяване на органите на 
изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и 
населението при бедствия;  

4. по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на 
областния управител организират включване на предвидените в плановете 
за защита при бедствия съставни части на единната спасителна система, 
както и на допълнително сили и средства.  

Предаване на информация между органите на изпълнителната власт и между 
съставните части на Единната спасителна система при подготовката за реагиране 
при бедствия и при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи се осъществява и чрез комуникационно информационната 
система за управление при бедствия и аварии.  

Предприятията, осъществяващи електронни съобщения, са длъжни да 
съдействат на Министерството на вътрешните работи за осъществяване на 
комуникациите при бедствия и аварии на Националната система за спешни 
повиквания с единен европейски номер за спешни повиквания 112.  

Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна 
система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в 
района на бедствието се извършва от ръководителя на място.  

Ръководител на място е ръководителят на териториалното звено на Главна 
дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" или оправомощено от 
него длъжностно лице, освен в случаите на епидемии и епизоотии.  
 Случаите на епидемии и епизоотии ръководител на място е 
ръководителят на Районната здравна инспекция или на Областната дирекция по 
безопасност на храните.  
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Ръководителят на място при провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи има право да:  

- забрани или ограничи влизането на лица в мястото на намеса;  
- нареди временно извеждане на лица от мястото на намеса;  
- разпореди незабавно извършване и спиране на строежи, строителни 

работи, теренни преустройства или събаряне на сгради и съоръжения или части 
от тях с цел намаляване или отстраняване на рисковете от възникналото 
бедствие;  

- поиска от юридически или физически лица предоставяне на лична или 
материална помощ;  
- създаде щаб на ръководителя на място с представители на участващите 
екипи от единната спасителна система;  

- раздели мястото на намеса на сектори или на участъци, да определи техни 
ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства 
за тях. 
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЕ 

 
 
 
 
 

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т 

 
 
 

    МИНИСТЕРСТВО  

МИНИСТЕРСТВА, 
  на вътрешните работи   
            

ВЕДОМСТВА,  

Щаб за изпълнение на ведомствения план 

     

АГЕНЦИИ     
           

             

       ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ    

     Щаб за изпълнение на областния план   
             

             

СИЛИ  ОЦ     КМЕТ НА ОБЩИНА  
ЗА РЕАГИРАНЕ  (областен)     

Щаб за изпълнение на 
    

НА 
 

ЕЕН тел. 112 
        

     общинския план     

ЕДИННАТА 
 

           

           

     Други сили и средства на 

ЕСС 

    

СПАСИТЕЛНА 
         

      в общината     

СИСТЕМА 
         

 
           
           

      

ОБЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО 
 

 РД “ПБЗН” 
       
            

    РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО 
СТОПАНСТВО  ОД МВР 

    

 

Ръководител 
  

           

 ЦСМП 

    

СИЛИ ЗА РЕАГИРАНЕ В 

ОБЕКТА 

 

 на място     
              

 
 

 

 

 

 

 

Взаимодействието между областните и общински органи, участващи в 
защитата на населението при бедствия се организира от областният управител или 
негов заместник и от кмета на община Главиница, като се уточнява: редът за 
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изнасяне и разполагане в района и подхода към огнището на поражение; 
участъците и режима на работа и видовете осигурявания.  

При сложна обстановка с тежки последици и при необходимост от 
нарастване на обстановката, организирането на взаимодействието се осъществява 
от Министъра на вътрешните работи и/или от оперативна група, развърната на 
мястото на бедствието.  

Ръководителите на областни звена координират и ръководят дейността на 
общинските си структури и на допълнителните сили, поставени под тяхно 
разпореждане.  

При възникване на бедствия, аварии и катастрофи оперативния дежурен в 
общинската администрация получава информация от контролните и надзорни 
органи, длъжностни лица от обекта на събитието и от отделни граждани.  

Навременното уведомяване на органите на изпълнителната власт, съставните 
части на единната спасителна система и населението от общината за видовете 
опасности се осъществява, съгласно изготвената схема за оповестяване от 
оперативния дежурен на общинската администрация по действащата 
комуникационно информационна система на Министерството на вътрешните 
работи (ОЦ) с използване на далекосъобщителна мрежа на БТК-ЕАД, Българската 
национална телевизия, Българското национално радио, операторите (мобилни, 
кабелни и ефирни), осъществяващи радио-и/или телевизионни дейности, местни 
средства за масово осведомяване. 

Оперативният дежурен в общинската администрация информира незабавно 

кмета на общината, а според обстановката и дадените от кмета указания други 
членове на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за 

взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2, и чл.64, ал.1, т.10 от Закона 
за защита при бедствия. Чрез информационната система дежурния информира 

оперативния дежурен в Областната администрация.  
При възникване на кризисна ситуация Кмета на общината, лично или чрез 

своя пресцентър запознава представители на средствата за масова информация с 
обстановката, след което лично със съдействието на медиите информира 
населението за създалата се ситуация и предприетите мерки за защита.  

Населението периодически и според обстановката се информира за 

развитието на събитията получава указания за поведението и действията си от 

средствата за масова информация. Съдържанието на излъчената информация и 

указанията се дават от пресцентъра на общината.  
Действащите медии осигуряват възможност за включване в ефир чрез преки 

канали. Те оказват съдействие при подготовката на населението за защита. При 
поискване от оперативния комуникационно-информационен център на Единната 
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спасителна система те излъчват незабавно и без изменение на съдържанието и 

смисъла неотложната информация необходима за защитата на населението.  
Ред за уведомяване на органите на единната спасителна система  
Координацията на съставните части на единната спасителна система се 

осъществява чрез Оперативния център на ГД „Пожарна безопасност и защита на 
населението” на Министерството на вътрешните работи  

Уведомяването за станали бедствия на територията на общината се предава 
на съставните части на единната спасителна система чрез Оперативния център на 
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР изграден 
и на областно ниво.  

Оперативния център на ГД «ПБЗН» - МВР: 
a. приема и оценява информация за възникнали бедствия;  
b. уведомява компетентните съставни части на единната спасителна 

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

c. извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна 

система и населението при бедствия; 

d. по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на 

областния управител организират включване на предвидените в 

плановете за защита при бедствия съставни части на единната 

спасителна система, както и на допълнително сили и средства. 
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РАЗДЕЛ IX.  

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 
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Нормативна уредба: 
 

 Конституция на Република България

 ЗАКОН за защита при бедствия

 ЗАКОН за администрацията
 ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация

 ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България

 ЗАКОН за министерството на вътрешните работи

 ЗАКОН за опазване на околната среда

 ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия
 ЗАКОН за водите

 ЗАКОН за здравето

 ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

 

 

Легални дефиниции в българското законодателство: 
"Природни явления" са явления с геологичен (геофизичен, геоложки), 

хидрометеорологичен и биологичен произход, като земетресения, наводнения, 

движения на маси (свлачища, потоци от отломки, лавини), бури, градушки, големи 
снежни натрупвания, замръзвания, суши, горски пожари, масови заболявания от 

епидемичен и епизоотичен характер, нашествия на вредители и други подобни, 
причинени от природни сили.  

 "Инцидент" е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и 
пространство действие, с висока интензивност на сили или вследствие на 
човешка дейност, застрашаващо живота или здравето на хора, имуществото 
или околната среда. 

 "Авария" е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и 
въздушен трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, 
инциденти, причинени от дейности в морето, ядрени инциденти и други 
екологични и промишлени аварии, причинени от дейности или действия на 
човека.  

 "Промишлена авария" е внезапна технологична повреда на машини, 
съоръжения и агрегати или извършване на дейности с рискови вещества и 
материали в производството, обработката, използването, съхраняването, 
натоварването, транспорта или продажбата, когато това води до опасност за 
живота или здравето на хора, животни, имущество или околната среда.  

 "Зона на бедствието" е територията, засегната от бедствие.  
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 "Неизбежно необходим обем и продължителност" са тези, при които в 
минимална степен, за минимален период от време се засягат правата по чл. 52, 
за да се позволи предприемането на необходимите мерки за защита при 
бедствия.  

 "Опасност" е природно явление или събитие, причинено от човешката дейност, 
което може да причини вредни последици за населението и имуществото му, 
околната среда, икономиката и културните и материалните ценности.  

 "Уязвимост" е показател за степента на податливост на дадена територия или 
обект на различните опасности.  

 "Риск" е вероятност от възникване на вредни последици за населението и 
имуществото му, икономиката и околната среда в резултат на опасността и 
уязвимостта за дадена територия/обект.  

 "Анализ и оценка на риска" е определяне същността и размера на риска като 
функция на опасността, уязвимостта и вероятността.  

 "Критична инфраструктура" е система или части от нея, които са от основно 
значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, 
безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние 
на населението и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни 
негативни последици за Република България в резултат на невъзможността да 
се запазят тези функции.  

 "Европейска критична инфраструктура" е критична инфраструктура, 
разположена на територията на Република България, чието повреждане или 
разрушаване би довело до негативни последици за поне две държави - членки 
на Европейския съюз. При оценката на негативните последици се прилагат 
критерии - брой загинали или ранени, икономически и социални последици, 
като се отчита и влиянието на повреждане или разрушаване на тази критична 
инфраструктура върху други видове инфраструктури.  

 "Информация, свързана със защитата на критичните инфраструктури" е 
всеки факт относно дадена критична инфраструктура, който, ако бъде 
оповестен и разкрит, може да бъде използван за планиране и/или за 
извършване на действия с цел причиняване на повреди или унищожаване на 
обекти, елементи или инсталации от критичната инфраструктура.  

 "Защита" е съвкупност от дейности, целящи гарантиране на нормалното 
функциониране, непрекъснатостта и целостта на критичните инфраструктури с 
цел възпиране, намаляване, смекчаване или неутрализиране на заплахите, 
рисковете или уязвимостта им.  

 "Собственици/ оператори на европейски критични инфраструктури" са 
физически лица, юридически лица или организации, които отговарят за 
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инвестирането или за нормалното функциониране, непрекъснатостта и 
целостта на определена система или част от нея, означена като ЕКИ  

 "Евакуация" е организирано извеждане на хора и животни от застрашени 
райони и настаняването и осигуряването им в безопасни места.  
"Разсредоточаване" е организирано изнасяне на културни и материални 

ценности от застрашени райони и преместването и опазването 

им в безопасни райони. 
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РАЗДЕЛ Х. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОСНОВНИЯ ПЛАН  
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Приложение № 1 
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I. ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕТЕ ОТ БЕДСТВИЯ. 

 

Територията на община Главиница се намира под прякото въздействие на 

Вранчанското, Горнооряховското и Шабленското огнище, което я характеризира 

като територия с висока сеизмична активност. На базата на сеизмичното 

райониране на Р. България, областта попада в зона със земетръсно проявление от 

VII и VIII степен по скалата на Медведев - Шпонхоер - Карник (МШК-64).  

При възникване на земетресение с максимален интензитет в някои от горе 

изброените огнища на територията на областта ще се създаде следната обстановка:  

- ще бъдат разрушени много сгради, голяма част от населението ще се окаже 

затрупано в развалините, а друга още по-голяма част ще остане без подслон. 

Особено тежка обстановка ще възникне при разрушаване на сгради с масово 

пребиваване на хора.  

Силни повреди ще бъдат нанесени на комунално - енергийните мрежи -

електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, далекосъобщения.  

- Електроснабдяване – силни повреди ще се получат по основните 

далекопроводи – 20 КV и разпределителни подстанции и електросъоръжения; 

аварии ще има и по електропроводите ниско напрежение и трафопостовете в 

населените места.  

- Водоснабдяване – силни повреди се очакват да получат дълбокосондажните 

кладенците. Част от тях се очаква да бъдат разрушени, което ще доведе до промяна 

на дебита и качеството на водата. Повреди ще получат тръбопроводите и 

водонапорните кули, поради което ще бъде нарушено водоподаването към 

населението, а от там и опасност от възникване на епидемии.  

Значителни повреди се очаква да получат дигата на р. Дунав и дигите на 

потенциално опасните водни обекти, което ще създаде опасност от наводнения. 

Пораженията ще са както по прогноза за наводнения.  

Ще възникнат пожари, взривове и обгазяване с токсични вещества в битовия и 

промишления сектор. 

 

II. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

БЕДСТВИЯ 

 

За предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от 

сеизмично въздействие се предприемат следните превантивни мерки:  

- изследване, анализ и оценка на сеизмичния риск за територията на община 

Главиница;  

- приключване на техническата паспортизация на строежите в срок, с 

акцентиране върху степента на сеизмична осигуреност; 
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- предприемане на геозащитни и брегоукрепителни мероприятия по дигите на 

р. Дунав на територията на община Главиница;  

- упражняване на строг контрол за стриктно спазване на съответната 

действаща нормативна уредба при териториално-устройственото планиране, 

инвестиционното проектиране и изпълнението и експлоатацията на строежите на 

територията на община Главиница;  

- обучение и практическа подготовка на общинския щаб и населението в 

община Главиница.  

 

При възникване на земетресение на територията на общината от максимална  

степен ще възникнат много разрушения по сграден фонд, съоръжения и защитни  

диги по р. Дунав.  

6.  Пораженията по сградния фонд в населените места ще се отстраняват 

от силите за реагиране на общината.  

7. Поражения по съоръжения и инфраструктура ще се отстраняват от 

специализираните сили на – ВиК /водоснабдяване/, „Енерго Про 

мрежи” РЦ Силистра и мрежи „ВН” /електроснабдяване/, БТК-АД и 

GSM-операторите /телекомуникации/ и силите на ОПУ /пътната 

мрежа/. 

8. Поражения по защитните диги по река Дунав – силите на „Напоителни 

системи” ЕАД с усиление от сили на населените места от общината по 

поречието на реката.  

 

 В зоната на поражение от земетресение СНАВР се провеждат във 

взаимодействие с основните съставни части на единната спасителна система.  

 

Първоначално се извършва разузнаване за определяне на:  

- маршрути за предвижване до зоната на поражение;  

- местата за устройване на странични и магистрални проходи;  

- местата на сградите, в които незабавно трябва да започнат издирвателни и 

спасителни работи;  

- степента на разрушение на елементите от комунално-енергийните мрежи 

(КЕМ) и вторичните поражения, които са предизвикали;  

- огнищата на пожари;  

- сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на укрепване;  

- състоянието на пътища и пътни съоръжения;  

- състоянието на хидротехнически съоръжения;  

- местата, удобни за развръщане на временни пунктове за спешна помощ;  

- подходящи места за съхранение телата на загиналите;  
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- местата за устройване на палаткови лагери;  

- местата за развръщане на походни кухни;  

- пунктовете за раздаване на храна, вода, медикаменти и други;  

- степента и характера на разрушенията;  

- наличието на живи хора под разрушенията;  

- състоянието на социални заведения за пребиваване на деца, лишени от 

родителски грижи,;  

 

  Провежданите СНАВР в зоната на бедствието включват:  

- разузнаване и оценка на обстановката;  

- спасяване на пострадали и оказване на долекарска помощ;  

- спасяване на хора в разрушени сгради и съоръжения;  

- спасяване на пострадали при катастрофи;  

- 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 до лекарска помощ на пострадалите;  

- извеждане на пострадалите. 

 

1. Възстановяване / изграждане на съоръжения. 

1.1. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или 

изграждане; 

- Възстановяване на електрозахранването - при необходимост осигуряване на 

ел.агрегати от фирми, земеделски кооперации и всички налични такива на 

територията на общината; 

- Възстановяване на водоподаването и осигуряване на питейна вода и 

продукти от първа необходимост на най засегнатите населени места; 

- Възстановяване на поразената комуникационна и пътна  инфраструктура; 

 

1.2. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската 

администрация за осъществяване на дейността. 

  Дейноста се осъществява под ръководството на „Общинския щаб за 

изпълнение на бщинския план за защита при бедствия”. 

За провеждане на СНАВР при земетресение се създава следната групировка от сили 

и средства:              
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    = Общински щаб     1 бр. с л.състав - 14 човека 

    = ПРНО: - дежурните по ОбщСС   1 бр. с л.състав - 5 човека. 

             = доброволно формирование:             1 бр. с л.състав - 14 човека. 

             = постове за регулиране на движението:     1 бр. с л.състав - 4 човека. 

             = пеши наряди:                                             1 бр. с л.състав - 6 човека. 

             = аварийните групи на електроснабдяване, в и к, пътна служба и 

далекосъобщения. 

 

 2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и 

съоръжения и евентуални поражения върху инфраструктурата. 

2.1. Определяне на критичните и потенциално опасни обектите, за които е 

необходимо изготвяне на експертизи; 

- Сгради с масово пребиваване на хора (училища, цдг, читалища, жилищни 

блокове, здравни заведения и др.); 

- Водопроводната и канализационна мрежа; 

- Електропреносната мрежа; 

- Бензиностанции и газстанции; 

- Поражения на работници и служители 

- Прекъсване на проводници 

- Наклоняване и пропадане на стълбове 

- Повреди и разрушения по трафопостовете и подстанциите 

- Възникване на пожари 

 

2.2. Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи. 

       Eкспертизите се изготвят от собствениците  на обектите. За общинските обекти 

от привлечени „експертни екипи”. 

3. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението; 

3.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за  

организиране и провеждане на обучението; 

Отговорни длъжностни лица за организиране и провеждане на обучението се 

определят със заповед на кмета на общината  в състав: 

 Секретар на община; 

 Началник „Хуманитарни дейности”; 

 Главен специалист към РД „ПБЗН”. 

3.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между 

органите за управление, силите за реагиране и населението при бедствия и аварии; 

Органите на изпълнителната власт и населението се обучават за защита при 

бедствия. Обучението на органите на изпълнителната власт е задължително, а те от 

своя  страна организират обучението на длъжностните лица от общинската 
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администрация и служителите от подчинените им звена за изпълнение на дейноста 

по защитата.  

В системата на образованието се въвеждат специални часове за обучение за 

защита при бедствия и оказване на първа долекарска помощ. При обучението за 

придобиване на основно и средно образование се осигуряват основни познания за 

рисковете при бедствия и  начините на поведение и действие. 

По утвърдени от МОН програми за обучение, учебни материали и помагала за 

детските градини и училищата се обучава и подготвя, за защита при бедствия 

ръководния персонал и учителите в системата на народната просвета. 

Обучение на населението за начините на поведение и действие и 

изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се организира от 

кмета на общината. 

4.3. Източници за финансиране. 

Източниците на финансиране могат да са от: 

 Национални програми на министерства и ведомства; 

 Общински програми; 

 Сдружения на общините. 

 

III. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ. 

 

1. Временно извеждане на населението на засегнати от бедствието 

селища.  

2. Временно настаняване на населението от засегнатите селища.  

3. Определяне на терени за разполагате на сили от ЕСС.  

4. Оценка на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени 

продукти и други.  

5. Разчистване на пътища и осигуряване на проходимост.  

6. Организация на комуникациите за своевременно оповестяване на 

населението.  

7. Осигуряване на законност и ред.  

8. Осигуряване на транспорт.  

9. Здравеопазване и медицинско осигуряване.  

10. Възстановяване и подпомагане на засегнатата инфраструктура и 

население.  

-    Прилагане, преглед и актуализация на плана. 
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1. Мерки за защита. 

 

1.1. Информационно. 

     Мерките за защита, поведение и действие на населението и условията на 

живот в общината се определят от общинският щаб и се свеждат: 

         - по РТВ в населените места на общината и обекти от националното 

стопанство; 

         - чрез административните и стопански ръководители; 

         - отговорници на РПУ; 

         - обучение на населението за поведение и действие става съгласно плановете 

за защита и дейност при бедствия, аварии и катастрофи. 

 

1.2. Разузнаване. 

    Организира се и се води за осигуряване на оперативна информация за 

обстановката в района на земетресението и за подпомагане действията на 

формированията, участвуващи в провеждането на СНАВР. Общата организация на 

разузнаването се осъществява от общинският щаб, обектови и кметски комисии на 

пострадалия район и от ръководителите на спасителните формирования. Воденето 

на разузнаването се осъществява на два етапа: 

         Първи - предварителен - за добиване на оперативна информация за 

обстановката в пострадалия район. Започва с регистрирането на земетресението и 

непосредствено след първоначалното затихване на първия трус. 

         Втори - за осигуряване действията на силите на ПБЗН при провеждане на 

СНАВР и евакуация на пострадалите. Започва непосредствено след привеждане в 

готовност на разузнавателните сили и средства. 

         Информацията за обстановката през предварителния период за разузнаване     

(5-7 минути) след регистриране на земетресението се добива от органите на 

геофизическия институт към българската академия на науките и се дава 

информация за параметрите на земетресението (епицентър и интензитет). Тази 

първоначална информация до привеждане на разузнавателните сили и средства се 

допълва от дежурните на различни представителства и особено тези в пострадалите 

райони (зони). 

         Разузнаването за осигуряване на динамиката по спасителните и неотложни 

аварийно-възстановителни работи се води след привеждане в готовностна силите за 

разузнаване - групи на енергоснабдяване, В и К и БТК. Информацията по 

управленчески нива се събира и обработва от Общинския щаб, постоянните 

териториални и обектови групи от пострадалите райони. 
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IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ 

ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. 

 

 Управлението на СНАВР се извършва от Общинския щаб. 

При организиране и провеждане на СНАВР при земетресение на територията 

на общината се провежда: 

Разузнаване. 

За вземане на оптимално решение за действие е необходимо организиране и 

провеждането на разузнаване в засегнатите райони. 

А/ разузнаване мащабите на разрушенията - осъществява се от специалисти 

на отдел “УТ” на общината. Установяват къде и кои жилищни сгради и сгради с 

масово пребиваване на хора са получили разрушения, както и обозначават опасните 

сгради при провеждане на СНАВР. Резултатите докладват на председателя на 

общинският щаб. 

Б/ разузнаване за състоянието на транспортните комуникации - осъществява 

се от фирмите по поддържането на пътната мрежа. Установяват съответно кои 

участъци от улици в населените места са затрупани, разрушенията по пътищата. 

Кметовете на населени места провеждат разузнаване за нанесените щети на 

територията на съответното кметството. Резултатите докладват на секретаря на 

Общинския щаб. 

В/ разузнаване за състоянието на КЕМ (комунално енергийната мрежа) - 

осъществява се от групи на ВиК /водоснабдяване/, „Енерго Про мрежи” РЦ 

Силистра и мрежи „ВН” /електроснабдяване/ и БТК-АД. Установяват повредите по 

основните си съоръжения. Резултатите докладват на своите представители в 

комисията. 

Г/ разузнаване състоянието на дигите - осъществява се от ползвателите на 

водните съоръжения. Установяват повредите по дигите на р.Дунав / при високи 

води/ и язовирите – с особено внимание на потенциално опасните. 

Организират постоянно наблюдение за състоянието им. Резултатите 

докладват на секретаря на общинският щаб. 

 

 Провеждане на СНАВР 

   За организирано провеждане на СНАВР на територията на общината се 

разделят на сектори за работа, които от своя страна се подразделят на участъци . За 

всеки сектор и участък се назначава ръководител на спасителните работи. 

 

А/ разкриване и спасяване на затрупани хора 

   Спасителните работи започват с оказване на помощ и взаимопомощ от 

оцелели и леко пострадали граждани. След привеждане в готовност на 
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формированията и изясняване на действителната обстановка, спасителните 

формирования и медицинските екипи от спешна помощ се разпределят по сектори 

и участъци за работа. 

   В помощ на спасителните групи се привличат оцелели граждани. 

Придадените в последствие сили от незасегнати райони се разпределят по сектори и 

участъци за смяна и усилване на наличните спасителни групи. 

   Основните усилия на спасителните групи се насочват за извличане на хора от 

жилищните сгради и сградите с масово пребиваване на хора в съответните участъци 

за работа. 

Б/ оказване на медицинска помощ 

Оказването на медицинска помощ започва веднага след най-силния земен 

трус от екипи на спешна помощ, с приоритет на сградите с масово пребиваване и 

жилищните сгради. След привеждане в готовност на медицинските екипи, същите 

се разпределят по сектори и участъци за оказване на долекарска помощ на 

извлечените от развалините. В последствие пострадалите се транспортират до 

болниците от автомобили на ЦСМП. При недостиг на линейки за транспортиране 

на пострадали се използуват и подходящи автомобили общинска собственост и 

автомобили на физически и юридически лица. 

В МБАЛ се оказва квалифицирана медицинска помощ на ранените. При 

разрушаване на част от болницата и същите станат неизползваеми, се развръщат 

полеви болници /стадиони и игрищата на училищата/. 

           в/ гасене на пожари: 

Гасенето на възникналите пожари и създаването на водни завеси при аварии с 

ПОВ се извършва от щатната У "ПБЗН"- Главиница. Основните усилия се насочват 

за потушаване на възникналите пожари в пожароопасните и взривоопасни обекти. 

За осигуряване на противопожарните автомобили с вода се привличат авто и 

прикачни цистерни от земеделски кооперации и фирми. Автостълбите на 

енергоразпределение се използуват за снемане на хора от горните етажи на сгради с 

паднали стълбища. 

Г/ изхранване на пострадалото население: 

Домашен социален патронаж към общинска администрация изясняват 

състоянието на магазините за хранителни стоки, складовете с хранителни стоки, 

фурните, ресторантите и столовете. Тези, които могат да се използуват, 

приоритетно се осигуряват с ел. ток и вода /включително чрез агрегати и 

водоноски/. На пострадалото население се раздават храна. Развръщат се 

продоволствени пунктове за изхранване на хората без подслон на местата, където 

са настанени да живеят. 

Д/ настаняване на останало без подслон население: 
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До края на първото денонощие след земетресението общинският щаб 

организира настаняването на хората останали без подслон. Специалисти от отдел 

“УТ” на общината определят, кои оцелели обществени сгради могат да се 

използуват за живеене, като хората се настаняват съобразно местоживеенето им. 

При недостиг на места се използуват фургони на местни фирми и се прави заявка за 

доставяне на такива: 

Е) охрана на материалните ценности и важни обекти,отцепване на райони и 

регулиране на движението: 

   Охраната на банките се осъществява от ведомствената им охрана. РПУ 

организира охраната на търговската мрежа и необитаемите сгради чрез патрули и 

постове за опазване личното и обществено имущество. 

   Отцепването на поразените райони и регулирането на движението се 

осъществява със сили към УМВР - Главиница. 

         ж) идентифициране и погребване на загинали: 

     Идентифицирането на загиналите от разрушенията се извършва от отдел 

„ГРАО” след откарването им в болниците. ГРАО издирва и известява близките им 

за организиране погребването им. Информацията за имената и броя на загиналите 

се подава на представителя на полицията в общинският щаб. 

        з) отстраняване на повреди по КЕМ 

    Отстраняването на повредите по комунално-енергийните системи се 

извършва от В и К на съответните дружества. Аварийните групи отстраняват 

преоритетно повреди по съоръженията които осигуряват жизнено важни обекти 

(поликлиника, фирми от хранително-вкусовата промишленост). В последствие 

отстраняват останалите повреди до пълно възстановяване на системите. 

       

и) устройване на проходи в затрупани улици: 

Извършва се от ОП „ОИиКД” към общината под ръководството на 

специалисти от отдел “УТ” на общината. Приоритетно се разчистват улиците 

водещи до важни учреждения, фирми и разрушени сгради . 

Противопожарно осигуряване. 

    Противопожарното осигуряване на провежданите СНАВР се осъществява от 

противопожарните сили на районната противопожарна служба в района на 

земетресението. В последствие в противопожарната дейност се привличат 

протипожарни сили на прилежащите райони. Своевременно се пристъпва към 

определяне характера на възникналите запалвания и пожари и се организира 

тяхната локализация и гасене. В същото време се оказва помощ на затрупани хора, 

намиращи се в полуразрушените и горящи сгради. Правят се проходи в горящите 

райони, улици и обекти за осигуряване достъпа на формированията и силите за 

извършване на СНАВР в огнища на поражение. 
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        Осигуряване на обществения ред и сигурност. 

        Регионалната дирекция на полицията, а също и тези от прилежащите зони и 

райони осигуряват пропускателен режим по маршрути и КПП-та. Организират 

коменданска служба в зоната на разрушения за осигуряване ред и организираност 

сред населението от пострадалия район. На комендантската служба се възлага:  

    - осигуряване въвеждането на групировките от сили за провеждане на снавр; 

    - водене борба с разхитителите на имуществото на гражданите, ведомства и 

организации;  

   - недопускане на външни лица в района на разрушенията; 

   - охрана на пътни съоръжения, държавни обекти, производствени 

предприятия и други. 

       Медицинско осигуряване. 

За медицинско осигуряване на провежданите СНАВР при силни земетресения 

използват се екипите на ЦСМП и доброволците на БЧК, които оказват първа 

медицинска помощ се включват съвместно със силите на ПБЗН, а 

специализираните се използват самостоятелно, под ръководството на медицинските 

органи за управление. Основната част от силите, включени за медицинско 

осигуряване на спасителните работи се въвеждат от съседните на огнището на 

земетресение територии. 

        Запазените местни медицински сили и средства е целесъобразно да се 

привеждат в готовност и се включват в групировката от сили за изпълнение на 

мероприятията по медицинското осигуряване. 

         За оказване на първа лекарска и квалифицирана медицинска помощ се 

използуват  специализирани медицински екипи, ЦСМП, както и лекарски екипи, с 

които се усилват лечебните заведения. 

        В огнището на разрушение се организират и провеждат строги 

санитарнохигиенни и противоепидемични мероприятия. 

 

         Инженерно осигуряване. 

        Основните усилия на инженерното осигуряване при земетресения се насоват 

за поддържане на маршрути, осигуряване на проходи в затрупванията, разчистване 

на разрушенията и извличане на пострадалите, локализиране на авариите по 

комунално енергийната мрежа, осигуряване на временни жилища за останалото без 

подслон население,осигуряване на електроенергия за нуждите на СНАВР, 

осигуряване и подаване на питейна вода за населението от пострадалите райони. 

      Разчистването на затрупвания и устройване на проходи в разрушенията се 

извършва от механизирани формирования. Инженерните работи се насочват за 

осигуряване бърз достъп до затрупаните и поразените, намиращи се под 

развалините. Отстраняват се предпоставките за допълнително застрашаване живота 
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на оказалите се в сградите и разрушенията хора, както и на силите, оказващи 

помощ чрез своевременно локализиране на авариите по комунално-енергийната 

мрежа, укрепване или отстраняване на неустойчиви конструкции. 

 

       Материално-техническо осигуряване 

     Съобразно уточнените (предполагаемите) личен състав и техника, които 

следва да участвуват при провеждането на спасителните работи и  вероятното 

число поразени хора при земетресение (оценка на обстановката), подготвят  се 

предложения за участие и на формированията за материално – техническо 

осигуряване (МТО) – Домашен социален патронаж и ОП „ОИиКД” към общината.                                                                                                          

       Осъществява се помощ и контрол на дейността на общинската и кместски 

администрации, участвуващи в спасителните работи по изхранването на 

пострадалите от земетресението и участвуващите в спасителните работи сили на 

ПБЗН. 

       Поддържа се готовност в кметствата за своевременното осигуряване на 

палатки, легла, постелочни принадлежности за личния състав, на празни и пълни с 

пясък торби за евентуално предотвратяване на наводнения. 

         Осъществява се зареждане с ГСМ в ОП „ОИиКД” и бензиностанции, 

извличане на закъсали и ремонт на повредена високо проходима техника, 

участвуваща в спасителните работи. 

         Уведомява се съответната търговската организация за участие в осигуряването 

на спасителни работи, като: 

         - привеждане в готовност определени количества обменен фонд облекло, 

обувки и стоки от първа необходимост; 

         - развръщане на временни подкрепителни пунктове; 

          - изнасяне и извличане на затрупани хранителни и нехранителни стоки. 

Органите за материално техническото осигуряване непрекъснато наблюдават 

и своевременно реагират на измененията на обстановката. 

         Техническото осигуряване се осъществява от органи, включени в състава на 

формированията и групировката от сили за извършване на снавр и стационарните  

бази, автосервизи и др. 

         Организира се извеждането на повредената техника, извършване на бърз 

ремонт и зареждане с ГСМ; евакуацията на неизправните машини до сборните 

пунктове за повредени машини се изпълнява от евакуационни групи. 

         Малки неизправности по техниката се отстраняват на място от подвижната 

работилница към ОП „ОИиКД”. С подвижни бензиностанции се извършва 

зареждане на техниката, като се създават условията за непрекъснатост на 

спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи. 
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         При  авария в АЕЦ населението се осигурява с препарати за йодна 

профилактика, ИСЗ и респиратори Р-70. 

         Изведената от заразен район техника се подлага на дозиметричен или 

химически контрол и при необходимост се извършва специална обработка. 

         

Транспортно осигуряване. 

      Транспортното осигуряване се организира за извършване на превози по 

разсредоточаването на работници, служители и друго население, както за извозване 

на материални. Преки организатори на транспортното осигуряване са зам.кметa нa 

oбщината отговарящ за транспорта за изпълнение на поставените задачи се 

разполага с транспортни превози средства на: „Общински превози” ЕООД - 

Главиница и фирми разполагащи с транспортна техника. 

Дейности за намаляване на риска. 

Съдържа идеите и принципите на общинския щаб на територията на община 

Главиница при силно земетресение. 

      На базата на съвременни методики за оценка последиците от силно 

земетресение да се осигури необходимата информационна, организационна и 

материалнотехническа подготовка за провеждане на ефективна защита на 

населението, животните и материалните ценности и жизнено важните 

производства, както и регламентира основните приоритети в дейността на 

общинския щаб, механизмите за вземане на решения и взаимодействието между 

силите и средствата. 

   Общинския щаб, формированията на кметствата, учрежденията и фирмите, 

след привеждането си в готовност в кратки срокове, съсредоточават основните си 

усилия за своевременно провеждане на СНАВР и оказване на медицинска помощ на 

хората от най-пострадалите райони на населените места от общината. 

    До края на първото денонощие от началото на земетресението, щабът 

организира настаняването и изхранването на хората останали без подслон. 

      В последствие след предоставяне и привличане на сили и средства от 

незасегнати общини, звеното за управление организира действията им за усилване 

провеждането на СНАВР.              

Звено за управление в състав: 

1.  Секретар на община; 

2. ”ССИ, ОМП и ЗН ” 

3.  Началник УМВР гр.Главиница 

4.  Началник на участък „ПБЗН” гр.Главиница 
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V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ. 

Източниците за финансиране по Общинския план за защита при бедствия са 

републиканският бюджет, общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ и др. 
Когато финансирането е за сметка на републиканския бюджет, съгласно чл. 

61, т. 1 и т. 2 на Закона за защита при бедствия, финансовите средства за 
изпълнение се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните 

министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на общините с 
републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република 

България за съответната година. 

Изхранването на засегнатото население и на участниците в СНАВР се 

извършва от Домашния социален патронаж - гр.Главиница, който се развръща в 

близост до мястото на провеждане на СНАВР. Необходимите средства за 

изхранването на приблизително 2000 бр. жители засегнати от бедствието, за 3 дни 

приблизително е в размер на 30000 лв.  
Средствата необходими за извършване на СНАВР и възстановяване на 

засегнати или разрушени обекти общинска или частна собственост ще бъдат искани 

от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет (МКВПМС). 

 

VI. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ 

НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА 
  
 Общото ръководство на дейностите по защита при наводнение се осъществява 

от кмета на общината. 

 Предаване на информация между кмета на общината (Общинския щаб), между 

съставните части на Единната спасителна система, районите за провеждане  на 

спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи може да се 

осъществява и чрез дежурния при ОбСС. 

 Дейностите по оперативната защита при земетресения се координират от 

ръководител на място, определен съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за защита при 

бедствия - който е директор на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" 

Силистра, или оправомощено от него длъжностно лице. 

 Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между 

частите на единната спасителна система при провеждането на спасителните и 

аварийно-възстановителните работи при земетресение. 

 Ръководителят на място при наводнение по възможност осигурява 

документирането на провежданите дейности чрез фото- и видеозаснемане, вкл. дата 

и час на дейността. 
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 Общински щаб  - Със заповед на кмета на общината в Община Главиница е 

сформиран Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. В 

заповедта са определени основните задачи, начините за оповестяване, работното 

място, време за явяване след оповестяване на членовете на щаба. Дейността на 

щаба се заключава в следното: 

 създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и 

обобщаване на информация за създалата се обстановка при възникване на 

земетресение; 

 Проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация; 

 Изработване на необходимите разчети и вземане на решения; 

 Довеждане до знанието на подчинените структури на приетото 

решение; 

 Отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на 

решението на щаба за координация на СНАВР. 

Координацията на съставните части на единната спасителна система в област 

Силистра се осъществява чрез оперативния център на Регионална дирекция на 

Пожарна безопасност и защита на населението - Силистра.  

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 кмета на общината 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 

Силистра. 

Взаимодействието между съставните части на единната спасителна система 

се извършва чрез дежурния към ОбщСС на Община Главиница. След възникване на 

бедствието дежурният към ОбщСС уведомява по телефона кмета на Общината и 

секретаря на Общинския щаб. По разпореждане на кмета дежурният към ОбщСС 

уведомява по телефона останалите членове на Общинския щаб.  



 
 

82 

 

 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА  
 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 
  

 

Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни  връзки, 

мобилни телефонни връзки и интернет връзка/ на общината с околния свят - ОЦ, 

областния управител, със съседни общини и населени места, кметствата от общината 

и длъжностни лица от общината са: 

- Технически комплекс за оповестяване ТКО за връзка по команден ред с 

областен дежурен по линия на държавното оповестяване за кризи от военен и 

невоенен характер; 

- Стационарен телефон за връзка с номер 08636 - 22-20 и 08636 - 31-20 – при 

дежурния към ОбщСС; 

- Списък с телефони за връзка (мобилни и стационарни) на Щаба за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия, състава на общинската 

администрация, органи на изпълнителната власт, търговски дружества и фирми, 

организации с нестопанска цел на територията на общината; 

Схемата на свръзката за оповестяване на общинския щаб за изпълнение на 

плана за защита при бедствия е посочен в Приложение № 7.  

Схемата на свръзката за оповестяване на силите и средствата на единната 

спасителна система са посочени в Приложение № 10. 

Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо 

комуникациите по време на бедствие е секретарят на Общинския щаб – ”ССИ, ЗН и 

ОМП ”. 

  За осъществяване на мероприятията  по опазването на реда и сигурността на 

гражданите в засегнатите райони със силите и средствата на  УМВР гр.Главиница и 

У “ПБЗН” гр.Главиница се изграждат следните групи: 

 - групи за спасяване на затрупани хора; 

 - групи за изграждане на КПП, регулиране на движението и указване маршрута 

за движение на допълнително привлечените сили; 

 - група за отцепване на района; 

 - група за предотвратяване и разкриване на престъпления; 

 - група за оказване на съдействие на държавни органи и организации; 

 - резерв и дежурни; 

 - служебни автомобили; 

 - автомобили на У ”ПБЗН” гр.Главиница; 

  

 Отговорни длъжностни лица са: 

- Секретар на Община; 

- Началник на УМВР гр.Главиница; 

- Началник на участък „ПБЗН” гр.Главиница; 

- Директор на общинско предприятие „ОИиКД”; 
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VII. 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 БЕДСТВИЯ. 

 

Комуникационно - информационната система се планира да осигури 

необходимата телекомуникационна поддръжка и информационни средства 

(апаратни и програмни) на общинско и локално ниво. Свръзките се организират на 

базата на комплексно използване на различните свързочни средства, като особено 

се използват възможностите на радиосредствата за оперативна и аварийна свръзка с 

мобилните обекти за предаване на данни. Използват се и запазената стационарна 

НСС, интернет, мобилни оператори. 

Целта на организацията на комуникационно-информационната система е да се 

организира и поддържа устойчива комуникационно-информационна система на 

базата на: ТКО - АСО и подвижни средства за  свръзка, автоматизираната система 

за управление и взаимодействието  на органите и силите на РД „ПБЗН” гр.Силистра 

за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при 

бедствия, аварии и катастрофи  във възникналите огнища на поражение 

(заразяване) на територията на  общината. 

Основни задачи: 

 Осигуряване своевременно оповестяване на населението от  

застрашените райони, органите на общинския щаб и силите за  

провеждане на мероприятия по защитата на населението и  извършване 

на спасителни и аварийни дейности. 

 Осигуряване на устойчива и непрекъсната връзка и информационен 

обмен между органите за управление, силите и средствата, 

предназначени и заделени за предотвратяване и ликвидиране на 

последствията от бедствия, аварии и  катастрофи. 

 Осигуряване на комуникациите и информационния обмен необходими 

за взаимодействие между силите и средствата на  ведомствата при 

провеждането на СНАВР.  

Комуникационно-информационната система е организирана на базата на 

комплексно използване на съвременните информационни и комуникационни 

технологии и средства, като с предимство се използват мрежите на обществените 

далекосъобщителни оператори, предоставящи гласова телефонна услуга 
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(телефонните канали на бтк  и мобилните оператори) и използване възможностите 

на радиосредства за оперативна и аварийна свръзка. 

   Оповестяването се осъществява по действуващата комуникационно-

информационна система на РД „ПБЗН” с използване на телефонните канали от 

обществените далекосъобщителни мрежи (ОДМ), радиото и телевизията. 

Съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и 

оповестяване – автоматизираната система за оповестяване /ТКО/ със заложен 

принцип на приоритет и автоматизирано отнемане на канали за обмен при 

възникване на критична, аварийна или бедствена ситуация в зоната на 

наблюдавания обект. 

Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация 

за осъществяване на дейността - дежурен по общински съвет по сигурност получава 

сигнал за бедствие от областния дежурен. 

Управлението на спасителните и неотложни аварийно - възстановителни 

работи (СНАВР)  при бедствия, се осъществява от Общинския щаб. За оказване на 

помощ при ръководството на СНАВР, Общинския щаб изпраща оперативна група 

(ОГ) в засегнатите райони. 

При силни земетресения управлението, ще се осъществи от основния пункт за 

управление –  сградата на общинска администрация. 

Връзка с общинския център 

Тел. 08636/20- 40; факс:08636/22- 58 

E-mail: obshtina@glavinitsa.bg         

   За начало на оповестяването на ОбщСС при силно земетресение се счита 

времето на затихване на най-силния земен трус. Дежурния по ОбщСС оповестява 

председателя и секретаря на общинският щаб. По разпореждане на председателя на 

щаба дежурния оповестява ОЦ и кметствата, учрежденията и фирмите определени 

за участие в СНАВР посредством телефона.  

  Системата за оповестяване/предупреждение на Общинския щаб за 

изпълнение на плана за защита при бедствия, на общинската администрация и 

населението на общината включва комплекс от мероприятия, осигуряващи 

приемане на сигнали по линия на дежурния в Общината за кризисни състояния – 

природно бедствие,  пожар,  екологична катастрофа, епизоотична криза и други. 

Дежурният е в състояние да предава информация за възникнали бедствия към ОЦ и 

дежурния в областна администрация, да оповестява състава на общинската 

администрация, да подават информация до търговските дружества, организации със 

стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на Общината. 

 “Бедствено положение” се обявява със заповед на кмета на общината. 

 Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител. 

mailto:obshtina@glavinitsa.bg
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 В заповедта се определя начало на въвеждане на бедственото положение и 

срокът на неговото действие, но не повече от 30 дни. 

 Оповестяването става по следния начин: 

 А. Органите за управление – от дежурния към ОбщСС след указания от кмета 

на общината (според обстановката); 

 Б. Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия – 

от дежурния към ОбщСС след указания от кмета на общината (според 

обстановката); 

 В.  Сили за реагиране – от оперативния дежурен, след координация с кмета на 

общината, ”ССИ, ЗН и ОМП”, управители на фирми; 

 Г.  Населението – от кмета на общината, след координация със ССИ, ЗН и 

ОМП. 

 За своевременното информиране на населението за създадената обстановка е 

нужно: 

 а) готовност за използване на местните средства за масова информация (радио, 

телевизия и преса, подвижни оповестителни системи монтирани на МПС) за 

оповестяване на населението и даване на указания за поведение, действия  и защита 

при земетресение; 

 б) разясняване на населението чрез средства за масова информация 

особеностите на бедствието, поведението и действията на населението при 

земетресение и информиране за създалата се обстановка. 

Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на  

населението при земетресение на територията на община Главиница може да се 

осъществи и чрез комуникационно-информационна система, наречена 

„Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия”.  

Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на 

Единната спасителна система са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с 

едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.  

- Алармирането е изпращане на предварително записано 

съобщение съгласно до лицата в групите при възникнало бедствие със 

следния текст:  

 

Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!  

Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!  

Внимание, земетресение!  

Внимание, земетресение!  

Внимание, земетресение!  
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- Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с 

допълнителна информация, изготвена към момента на опасност от 

възникване или при възникнало бедствие, 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 

за решение за реагиране на дадено събитие.  

- 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 общинско ниво, кметство и 

населено място се осъществява от ОЦ при РД ПБЗН Силистра, по разпореждане на 

директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" 

Силистра.  

При възникване на земетресение, изискващо координация на общинско ниво, 

кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва 

и въз основа на искане на Кмета на община.  

Исканията се приемат чрез ОЦ при РД ПБЗН Силистра. 

 

VII. МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

 

След проява на земетресение, мерките за възстановяване могат да се 

разделят в две 

направления: 

-Провеждане на спасителни работи  
-Провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи 

 
1. Провеждане на спасителни работи 

1.1. Разкриване и спасяване на затрупани хора: 

Осъществява се от: 

 - оцелели граждани и близки на пострадалите; 

 - спасителените групи на РД ПБЗН; 

 - работни групи на У „Полиция” и У ПБЗН; 

 - ДФ на Община Главиница. 

В последствие усилията могат да нараснат с: 

 - предадени сили и средства от съседни незасегнати общини; 

 - сили от ЕЕС и други области. 



 
 

87 

 

 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА  
 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 
  

1.2. Медицинско осигуряване 

1.2.1. Оказване на Първа медицинска помощ: 

Осъществява се от: 

 - дежурни екипи от центъра за спешна медицинска помощ ; 

 - екипи за кръвопреливане от МБАЛ на територията на Област Силистра; 

 - доброволци от БЧК  
Евакуацията на пострадали се осъществява в МБАЛ като при необходимост 

се разкриват пунктове за временно настаняване на пострадалите.  
1.2.2.Възможности на здравните заведения за оказване на специализирана 

помощ. 

Специализирана медицинска помощ може да бъде оказана както следва: 

 - в МБАЛ и Ф ЦСМП  
Наличното оборудване в лечебните заведения за извършваната специализирана 
медицинска помощ е в съответствие с действащите изисквания и нормативи.  
1.2.3. Ветеринарно-медицинско осигуряване  
Чрез ОД за безопасност на храните се осъществява контрол по епизодичната 
обстановка и се организират:  
- спасителни и сортировъчно-оздравителни ветеринарни дейности и лечение на 
животни с травми;  
 - клане на животни по необходимост; 

 - загробване или предаване на екарисаж на умрелите животни; 

 - загробване на отпадъците от животински произход; 

 - организиране лагери за животни, безопасни по отношение на зоозони; 

 - осигуряване доставка на незамърсени фуражи за изхранване и чиста вода за 

водопой; 

 - осигуряват се необходимите лекарства, ваксини и дезинфекционни средства;  
 - установява се непрекъснато епизодично наблюдение на животните, 
възстановяват се производствено-технологичните процеси във фермите и 
месопреработващите цехове. 

1.3 Гасене на пожари:  
Осъществява се от екипи на РД “ПБЗН” и обектовите противопожарни 
формирования, впоследствие се привличат екипи от съседни незасегнати общини, 
частни търговци и от войсковите поделения.  
Основните усилия се съсредоточават за: 

 - локализиране на аварии в предприятия работещи с промишлени отровни 

вещества; 

 - гасене на пожари в сгради с масово пребиваване на хора; 

 - потушаване на пожари в жилищни и обществени сгради.  
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За осигуряване на вода се привличат коли водоноски от частни фирми, 
Въоръжените сили, резервоарите с вода във фирмите, градските шадравани.  
Важно значение за гасенето на пожарите има разчистването на маршрутите за 
движение и подходите към огнищата на горене.  
1.4. Осигуряване на вода и храна:  
Кметовете на населени места изготвят и представят в общинския щаб за изпълнение 
плана за защита при земетресение справка с необходимите количества храна, вода и 
пунктовете за раздаването им.  
Община Главиница осигурява питейна вода и хранителни продукти за бедстващото 
население от големите търговски вериги и хранителни борси. При недостиг или 
невъзможност за осигуряване се търси помощ чрез РД ПБЗН – Силистра от 
незасегнати градове и области на територията на страната.  
1.5 Временно извеждане и настаняване на населението  
1.5.1.Временно извеждане и настаняване на населението  

Временното извеждане на населението трябва да се 

разглежда като: 

 - временно извеждане от помещенията, в които ги е заварило земетресението;  
 - временно извеждане от района на разрушенията за освобождаването му при 
провеждане на СНАВР и забрана за влизане и пребиваване в тях.  
След първия трус задължително всички трябва да напуснат помещенията, в които 
ги е заварило земетресението.  

Всеки гражданин изпълнявайки правилата за поведение и действие при 
земетресение трябва без паника, организирано, по най-бързия начин да напусне 
сградата, в която се намира и да застане на разстояние по-голямо от височината на 
същата.  

Извеждането на населението от района на разрушенията за освобождаването му 
при провеждане на СНАВР се организира и ръководи от ръководителя на място, 
който ще ръководи  
СНАВР.  

За извеждането на населението предварително се определят маршрути, които 
трябва да са обезопасени. По тези маршрути не трябва да има сгради или 

съоръжения, които да са понесли разрушения в такава степен, че да представляват 
опасност при преминаване край тях. За това се избират широки улици и булеварди, 

осигуряващи безопасност на движението на хората, насочващи се към районите за 
временно настаняване.  

Организира се разузнаване за обстановката в засегнатите райони от 
земетресението като се акцентира на два момента:  
 Първи - добиване на оперативна информация за създалата се обстановка;  
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 Втори - осигуряване на силите и средствата, организиращи прокарване на пътища 
за извеждане, евакуация на пострадалите и извеждане на населението.  

След получена достоверна информация за създалата се обстановка се обявяват 
маршрутите за извеждане на хората и евакуация на пострадалите от огнището на 
поражение. Ако има предварително определен за целта маршрут и не противоречи 
на данните от разузнаването хората се насочват по тези маршрути. 

Въвеждат се временни ограничения и мерки за защита на населението: 

-забранява се движение на лични и фирмени МПС, въвежда се регулиране 

движението по определените за целта маршрути, устройват се на контролно 

пропускателни пунктове; 

-приоритетни са грижите за деца, самотни възрастни хора и инвалиди, 

пострадали при земетресението; 

-приоритетно се снабдява с хранителни продукти и медикаменти детски, 

лечебни и здравни социални заведения и спасителните екипи. С извеждане на 

населението от даден район се организира охрана и не се допуска влизане на лица и 

техника освен тези, които участват в СНАВР. 

-прекратява се свободно движение и пребиваване в определена част на 

територията на общината /районите за провеждане на НАВР/, недостъпна 

вследствие на настъпили повреди по пътната и железопътна инфраструктура на 

общината;  
-прекратява се извършване на дейност, която би затруднила или 

възпрепятствала осъществяването на спасителните и неотложните аварийно-
спасителни работи/устройване на проходи, извличане на затрупани, оказване но 
първа медицинска помощ на пострадали и др.  
1.5.2 Места за временно настаняване 

За временно настаняване на населението, изведено от районите на 

разрушението се избират места, които няма застрояване (стадиони, спортни 

площадки, големи паркинги, паркове). В тези места се развръщат пунктове за първа 

медицинска помощ. При необходимост за по-дългосрочно настаняване на хора, 

чиито домове са напълно разрушени или сериозно повредени и опасни за 

обитаване, те се настаняват в проверени в конструктивно отношение обществени 

сгради.  
При значително силно земетресение и необходимост за настаняване на повече 

хора от наличните възможни за настаняване места ще се пристъпи към изграждате 
на палаткови лагери. Такива лагери могат да бъдат изградени на територията на 
стадионите и парковете в района.  

Част от населението може да се изведе и в съседни незасегнати общини по 
решение на Областен управител или се искат палатки от МВР.  
1.6. .Длъжностни лица, които могат да разпореждат временно звеждане;  
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- Кмет на общината;  
- Кметове по населени места;  
- Секретар на щаб за изпълнение на общинския план за защита.  
Временното извеждане на населението на безопасно място извън територията на 
Община Главиница, се извършва след съгласуване с Областния управител.  
1.7. Длъжностни лица отговорни за извеждане и настаняване на хора, нуждаещи се 

от специална помощ / в неравностойно положение, от социални домове и 

стационари/ 

-  Кмет на Община Главиница;  

- Кметове на населени места; 
-Заместник кмет – направление “Хуманитарни дейности”  
– Директор на Дирекция “СУХД”;  
- Управител на ОП ”Социален патронаж”;  
1.8. Транспортно осигуряване извеждането на населението  
Транспорта за осигуряване на за евакуация на населението и извозване на 
пострадали се осигурява от общинска фирма „Общински превози” и МПС на 
общината.  

За извършване на обход за разузнаване на територията на Община Главиница 
ще се ползват МПС, собственост на общината.  
1.9. Изолиране и охрана на разрушените райони, охрана и опазване на материални и 
културни ценности.  
1.9.1 Изолиране и охрана на разрушените райони  
Осъществява се от силите на РУ на МВР, общинска полиция и охранителните 
фирми за недопускане на външни лица в зони на разрушения; охрана на пътни 
съоръжения, държавни обекти, производствени предприятия и други чрез:  
- осигуряване на пропускателен режим с развръщане на КПП по входно-изходните 

пътища на населените места; - организиране на патрулна и комендантска служба в 

районите на разрушения. 
 
1.9.2. Охрана и опазване на материалните и културни ценности:  
Охрана на материалните и културни ценности се осъществява със силите на 
полиция и личен състав на съответните ведомства и обекти. При необходимост за 
съхранение на особено ценни експонати от музеите, същите се евакуират от обекта 
и от населеното място и преместват със съдействието на Министерство на 
културата. Охраната се осъществява със сили на ОД на МВР.  
1.10. Организиране погребване на загиналите 

1.10.1. Събиране и опознаване на загинали  
При провеждане на спасителните действия загиналите се полагат на определени 
предварително места за извършване на опознаване. Опознаването се извършва от 
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сформирана група с представители на ОД на МВР /паспортна служба/ 

Министерство на правосъдието /следствена служба/, Община Главиница 
/информационно административно обслужване/ и медицинско лице /лекар/. След 

разпознаване се издава смъртен акт и се търсят да се известят близки и роднини.  
1.10.2 Организиране погребение на загиналите  
ОП „ОИ и КД” и кметове на кметства организират и извършва погребенията в 
гробищните паркове на гр.Главиница и селата. Транспорт за извозване и погребване 
на загиналите се осигурява от ОП „ОИ и КД” и частните погребални фирми.  
Контрол за извършване на погребенията се осъществява от: 

 - кметове и кметски наместници на села; 

 - заместник кмет – направление “Хуманитарни дейности” 

 - началник „Устройство на територията”; 

 - директор на ОП „ОИ и КД” 

1.11. Обществен ред и законност 

1.11.1 Дейности за осигуряване реда и законността на територията на Община 

Главиница.  
За осигуряване реда и законността на територията на Община Главиница при 

земетресения, се привличат сили от ОД на МВР-Силистра и Общинска полиция. Те 

изпълняват следните задачи: 

 - охраняват районите с най-големи поражения;  
 - осигуряват реда по време на изнасянето и евакуирането на пострадалите хора и 
материалните ценности от разрушените сгради;  
 - осигуряват маршрутите за въвеждане на спасителните екипи и ЦСМП за 
провеждане на спасителните и възстановителни работи и оказване на помощ на 
пострадалите;  
 - създават организация за пропускане на органите за установяване самоличността 

на загиналите; 

 - организира борбата с мародерите и разпространителите на слухове; 

 - охраняват местата за настаняване на населението останало без подслон; 

 - осъществяват реда при раздаване на храна, лекарства и вода на пострадалото 

население;  
 - оказват съдействие на правителствените, неправителствените и международни 
организации в дейността им по подпомагане на пострадалото население;  
 - охраняват и оказват помощ при евакуация на материални и културни ценности. 

1.11.2. Длъжностни лица, отговарящо за реда и законността; 

 - началници на РУ на МВР-Тутракан; 

 - началник Отдел „Инспекторат” 

  

 2. Провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи  
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 2.1.Разчистване на пътища и осигуряване на проходимост  
При земетресение на територията на Община Главиница, Щаба за изпълнение на 

общинския щаб за защита, организира и насочват предварително създадената 
групировка от сили и средства към районите на разрушенията за провеждане на 
аварийно-възстановителни работи и определя:  
- основни маршрути за движение на силите и средствата, участващи във аварийно-

възстановителните работи;  

- приоритетите за провеждане на аварийно-възстановителните работи; 

- броя и състава на техниката участваща в аварийно-възстановителните работи за 

всяко направление / район;  

- отговорни лица за всяко направление / район ; 

- определяне на последователността и видовете работи по разчистване на 

разрушените участъци и обекти по райони;  

- необходимостта от допълнителна техника и личен състав; 
- места, райони за депониране на строителните отпадъци формирали се от 

разрушенията; Разчистването на пътищата, устройването на проходи, укрепване 
и премахване (събаряне) на опасни стени, сгради и др. започва след приключване 
на спасителните дейности и извеждане на населението от пострадалите райони. 
Приоритетно се разчистват пътищата към социални и здравни заведения, райони 
с най-големи разрушения и главни пътни артерии, за да се осигури възможност 
за евакуация и движение на спасителните екипи.  
Разчистването се извършва с помощта на механизация и техника от фирми и 

кооперации на територията на Община Главиница. При невъзможност за ползване 
на техниката от фирми се търси помощ за предоставяне на техника от съседни 
населени места, незасегнати от бедствието.  
Възстановяване на улиците и пътищата:  
Извършва се с цел въвеждане на формированията в зоните на разрушения; подаване 
на медикаменти, вода и продоволствие и евакуация на пострадалите.  

Възстановяването на пътищата включва: 

• разчистване и временно възстановяване на участъци от пътните платна (направа 

на обходи); 

• разчистване на пътищата от развалини, отломки и натрупвания;  
• усилване и временно укрепване и възстановяване на мостове.  
Осъществява се от силите фирмите с които Община Главиница има сключени 

договори за  
поддъжка на пътища, и допълнително привлечена техника от други фирми.  
Устройване на проходи:  
• осъществява се по основните пътни артерии с цел осигуряване придвижването на 
необходимата техника и евакуиране на населението;  
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• устройване на странични проходи с ширина 3 - 3,5 метра за приближаване на 
машините до обектите за работа. Същите са за еднопосочно движение с площадки 
за разминаване на 200 - 250 метра;  
• изключване на разрушени участъци от мрежите на водоснабдяване и 

електроснабдяване;  
• работи по предотвратяване на взривове и възникване на пожари при разрушени 
технологични тръбопроводи на промишлените обекти;  
• работи по електромрежите;  
Укрепване или събаряне на пропукани стени, сгради и др. 

Укрепване или събаряне на пропукани стени, сгради и др се свеждат до: 

• ликвидиране опасността от нови срутвания; 

• разчленяване на разрушените конструкции и отстраняването им;  
• временно укрепване на конструкции със сериозни повреди с оглед 
предотвратяване на по-нататъшното им разрушаване и създаване на безопасни 
условия за работа;  
• събаряне на разрушени и непригодни за възстановяване сгради и съоръжения.  

За изпълнение на тези дейности предварително се извършва обследване на 
пострадалите сгради и съоръжения от технически експертни комисии, назначени от 
кметовете и кметските наместници или ръководителите на ведомствата (обектите).  
2.2. Възстановяване и подпомагане  
2.2.1. Възстановяване  
Възстановяването на услугите и инфраструктурата започва незабавно след 

завършване на спасителните работи.  
Кметът на общината и кметовете на населени места, чрез администрацията, 

координират ръководството на работата по възстановяване. Непосредственото 
ръководство на дейността се извършва от преките ръководители на институциите, 
имащи отношение по предлагане на услугите.  
Отговорни лица, определящи обектите и координатори на действията по 
възстановяване в общинската администрация са Зам.кмета, отговарящ по 
строителството и Директорите на съответните дирекции.  

За качеството на изпълнението на възстановителните работи следят служителите 
на съответните дирекции.  
Управителите на проводните дружества – „ВиК” ООД-Главиница, „ЕнергоПро” 

АД, сами степенуват обектите по ред, важност и приоритет за възстановяване. След 
възстановяване и привеждане в режим “Работа” на отделните обекти всеки 
ръководител изпраща сведение в щаба на общинската администрация, където се 

подготвя обобщена информация и чрез средствата за масово осведомяване се 
предава на населението.  
2.2.2. Подпомагане 
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Вътрешно за общината подпомагане 

Организацията по подпомагане на населението се организира от Кмета на Община 

Главиница, със съдействието на кметовете на населени места, чрез назначени от тях 

комисии за определяне на хората (домакинствата), на които е необходима помощ и 

вида на необходимото подпомагане. Обобщени справки за необходимостта и вида 

на помощта се предават в щаба на Община Главиница, за обобщаване и 

разпределяне на помощите.  
Непосредственото доставяне и разпределяне се организира и извършва от 

Директора на дирекция “СУХД”, кметовете на населени места чрез служителите в 
администрациите.  
Външно за общината подпомагане  

Изготвянето на обобщени заявки за необходими количества питейна вода, храни 

и други имущества за осигуряване на населението се извършва от дирекция 

“СУХД” на основание получената информация от кметовете на райони и населени 

места и се подписват от Кмета на Община Главиница. При невъзможност за 

набавяне на вода и храни от търговската мрежа на Община Главиница 

(хипермаркети и стокови хранителни борси), заявките се изпращат до областния 

управител и до министъра на МВР за доставка от други незасегнати градове и 

области.  
Получаването, разпределянето и раздаването на помощите се организира и 

извършва от дирекция “ СУХД” със съдействието на кметовете на населени места. 
 
ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 
 

Информацията за гражданите и за средствата за масово осведомяване ще 
се предоставя от Пресцентъра на Областна и общинска администрация – 

Главиница, след предварително съгласуване с Областния управител и Кмета 
на общината. Също така информацията се публикува в интернет страницата 
на Община Главиница – www.glavinitsa.bg  
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I. Определяне на опасностите и рисковете от наводнение. 

 

На територията на община Главиница най - вероятни наводнения могат да се 

получат при: 

- наводнения от продължителни проливни дъждове през всички сезони на 

годината в населените места; 

- наводнения от покачване нивото на река Дунав; 

- интензивно топене на снеговете; 

- скъсване дигите на потенциално опасните язовири; 

- наводняване на с.Стефан Караджа 

  

1. Наводнения от продължителни проливни дъждове през всички сезони на 

годината в населените места и интензивно топене на снеговете. 

 

Риск от наводнения от продължителни проливни дъждове съществува през 

всички сезони на годината във всички населените места на територията на Община 

Главиница. В повечето населени места има изградени канали за отводняване. При 

проливни дъждове и интензивно снеготопене съществува риск от наводнение на 

сутеренните помещения в домовете на хората, изкъртване на уличната настилка от 

големия приток на вода, както и заливането им с кал и тиня. 

 

2. Наводнения от покачване нивото на река Дунав. 

Дигата на р.Дунав, разположена на територията на общината е дълга 12 км. В 

зависимост от опасността от приливане през дигата се извършват наблюдения. 

Същата е в задоволително състояние, обрасла с храсти. 

  Крайбрежието на с. Малък Преславец и с. Долно Ряхово е с площ около             

12 кв.км. или около 12 000 дка. 

 

3. Скъсване на дигите на потенциално - опасните язовири. 

- яз.“Сокол - шосето” - намира се на 3 км с. Сокол, собственост е на община 

Главиница, проектен обем - 150 хил.куб.м., състояние на стената - дължина 

130 м, височина 10,5 м, преливник – ширина 1.5 м., височина 1 м., сухия и 

мокър откос са обрасли с храсти. Има опасност от наводняване на моста на 

пътя Сокол - Зафирово, покачва нивото на следващите язовири, които са на 

каскада и могат да предизвикат скъсване на пътя Силистра - Русе и 

наводняване на с. Малък Преславец.  

- яз.“Кавака” - намира се на 3 км с. Коларово, собственост е на община 

Главиница, проектен обем - 420 хил.куб.м., състояние на стената - дължина 

160 м, височина 12 м, преливник – ширина 5 м., височина 2.5 м., сухия и 
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мокър откос са в добро състояние. Има опасност от наводняване на пътя 

Силистра - Русе и наводняване на с. Малък Преславец.  

- яз.“Зафирово - шосето” - намира се на 2 км с.Зафирово, собственост е на 

община Главиница, проектен обем - 140 хил.куб.м., състояние на стената - 

дължина 100 м, височина 7 м, преливник – ширина 2 м., височина – 1 м., 

сухия и мокър откос са обрасли с храсти. Има опасност от наводняване на 

пътя Силистра - Русе, покачване нивото на язовирите на каскада и 

наводняване на с. Долно Ряхово.  

 

4. Наводняване на с.Стефан Караджа. 

Съгласно Проекта на предварителната оценка на риска от наводнение/ПОРН/ 

област Силистра попада в проектна единица № VIII – „Добруджански реки западно 

от река Суха” в Дунавския район за управление на водите.  

Обзорната карта на проекта на ПОРН за индикативни райони със значителен 

потенциален риск от наводнения в проектна единица VIII – „Добруджански реки на 

запад от река Суха” показва, че за област Силистра такъв район се явява село 

Стефан Караджа в община Главиница.  

Наводнение би предизвикало покачването на река Царацар, което ще засегне 

земеделски земи в близост до населеното място. 

Според предварителна оценка на риска от наводнения на Басейнова дирекция 

дунавски район с.Стефан Караджа попада в категория потенциално бъдещо 

наводнение с обезпеченост 1 %. Покрай селото в нейната североизточна част 

преминава р. Царацар. Потенциално засегнато население от бъдещо наводнение 

няма, но ще бъде залята площта на север североизток от селото както и ще бъде 

залята и един кладенец за питейна вода.  

 

II. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от 

наводнения: 
 

За намаляване на последиците от наводнения се извършва предварителна 

оценка на риска от наводнения, която има за цел да определи районите с 

потенциален риск от наводнения или вероятност за значителен потенциален риск от 

наводнения. 

За предотвратяване или намаляване на последиците от наводненията са 

предвидени следните мероприятия: 

- ежегодни проверки за състоянието на потенциално - опасните язовири.  

- почистване на каналите за отводняване, минаващи през населените места. 

- почистване и корекция на деретата, по които минават водите от язовирите, 

от дъждовете и от отводнителните канали. 



 
 

98 

 

 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА  
 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 
  

За ликвидирането на щетите нанесени при наводнения ще участвуват 

предимно Общинско предприятие „Общински имоти и комунални дейности”, 

силите на Участък МВР гр.Главиница, ВиК, ЦСМП гр.Силистра филиал 

гр.Главиница, Участък “ПБЗН” гр. Главиница с наличните сили, както и в 

зависимост от необходимостта на фирмите и учрежденията на територията на 

гр.Главиница. 

Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, 

формированията на фирмите и учрежденията, определени за участие в СНАВР при 

опасност от наводнение, след привеждането си в готовност в кратки срокове, 

съсредоточават основните си усилия за своевременно отстраняване повредите по 

дигите, установяване на непрекъснат контрол за състоянието на съоръженията и 

нивото на водата и оповестяване на застрашеното население. 

 

III. Мерки за защита на населението.           

 

- Временно извеждане на населението и материалните ценности от 

засегнатите от наводнението райони.  

- Временно настаняване на населението от засегнатите от наводнението в 

предварително определени райони.  

- Определяне на терени за разполагате на сили от ЕСС.  

- Оценка на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени 

продукти и други.  

- Извършване на отводнителни мероприятия в засегнатите от наводнението 

район.  

- Разчистване на пътища и съоръжения от наноси, възстановяване и 

изграждане на диги в следствие на поражения причинени от наводнението.  

- Разчистване от удавени животни от наводнението.  

- Дезинфекция, дезинсекция и дератизация в района на наводнението. 

- Организация на комуникациите за своевременно оповестяване на 

населението и координация на силите на ЕСС.  

- Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини при 

наводнение.  

- Здравеопазване и медицинско осигуряване в района на наводнението.  

- Възстановяване и подпомагане на засегнатата инфраструктура и население в 

района на наводнението.  

 

IV.  Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за 

изпълнение на предвидените мерки. 
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При наводнение дежурния по ОбщСС оповестява Оперативен център /ОЦ/, 

председателя и секретаря на Общинския щаб. По тяхно разпореждане дежурния 

оповестява членовете на Общинския щаб, учрежденията и фирмите определени за 

участие в СНАВР  по телефона.   

При проливни дъждове и покачване нивото на водите за своевременно 

оповестяване на органите, силите и населението се назначават постове за 

наблюдение на дигите на р.Дунав и потенциално опасните язовири на територията 

на общината. При опасност от преливане, постовете информират дежурните 

дежурния по ОбщСС Главиница, които от своя страна извършва по-горе описаните 

дейности. 

Първа мярка за защитата на населението е неговото информиране за 

действията при наводнение. Във всяко кметство е раздадено “Правила за поведение 

и действие при наводнение”. Кметовете на кметства и кметските наместници 

организирано информират жителите на населеното място със същата.  

На лице е реална необходимост от модернизация на системата за 

оповестяване, връзка и обмен на данни от дежурния в общината към всички сили и 

средства, имащи отношение към управлението и ликвидирането на последствия от 

наводнение. Информирането и оповестяването на населението за опасност от 

наводнение и за начина на поведение и действие се извършва чрез автомобили от 

полицията, чрез националното радио, както и с всички налични подръчни средства. 

Следващ важен момент е евакуиране и оказване на помощ на засегнатото 

население. Евакуираното население ще бъде настанено в училища, а в населени 

места където няма такива ще бъдат разгърнати палатки за временно настаняване. 

 ЦСМП гр.Силистра - филиал гр. Главиница ще предостави здравна помощ на 

нуждаещите се, а при наличие на тежко пострадали същите ще бъдат извозени до 

МБАЛ гр.Тутракан или МБАЛ гр.Силистра.  

Силите на МВР ще отцепят и възстановят реда в засегнатия район. При 

необходимост ще се извърши денонощно наблюдение за недопускане на кражби на 

имущество от наводнените участъци.   

Управление „ПБЗН” гр.Главиница ще отводняват наводнените помещения. 

“Енерго Про” EАД отстранява неизправности по електропреносната система 

в случай на възникнала авария. 

Силите на ВиК се съсредоточават главно в отстраняване на аварии по 

водопреносната система и очистване на улиците и отводнителните шахти и канали 

от кал и тиня. 

Изхранване на засегнатото население ще се извърши със сили и средства на 

Домашен социален патронаж /ДСП/ гр.Главиница.  
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Следва оглед на нанесените щети от изградена със заповед на кмета на 

общината комисия. Изготвя се план – сметка за нужните средства за отстраняването 

им. 

След приключване на изчистването и щетите нанесени от наводнението се 

извършва дезинфекция на засегнатият район. 

Управлението на СНАВР се извършва от Общинския щаб от заседателната 

зала на сградата на Общинска администрация гр.Главиница. 

За непосредствено ръководство на СНАВР се изпраща оперативна група в 

състав: 

1.Секретар на община; 

2. ССИ, ЗН и ОМП  

3. Началник УМВР гр.Главиница 

4. Началник на участък „ПБЗН” гр.Главиница 

 

1. Контрол за нивото на водите на р.Дунав и язовирите 

 

Контролът за състоянието на дигата на р.Дунав се извършва от постове на 

"Напоителни системи", които извършват непрекъснато наблюдение за нивото на 

водите и при доближаване критичната точка на преливане незабавно информират 

дежурните по ОбщСС, а те от своя страна информират ОЦ. Същевременно 

постовете следят за поява на мокри петна по сухия откос на дигите, пукнатини и за 

изправността на изпускателните съоръжения. 

Контролът за състоянието на потенциално опасните язовири се извършва от 

назначени наблюдатели от кмета на съответното кметство, които извършват 

непрекъснато наблюдение за нивото на водите и при доближаване критичната точка 

на преливане незабавно информират дежурните по ОбщСС, а те от своя страна 

информират ОЦ. Същевременно и следят за поява на мокри петна по сухия откос на 

дигите на язовира, пукнатини и за изправността на изпускателните съоръжения. 

При констатиране на нередности незабавно докладват на дежурния по  

ОбщСС. 

 

2. Оповестяване и временно извеждане на населението и материалните 

ценности от застрашените места. 

 

Информирането и оповестяването на населението за опасност от наводнение 

и за начина на поведение и действие се извършва чрез автомобили от полицията, 

чрез националното радио, както и с всички налични подръчни средства. Следва 

евакуиране и оказване на помощ на засегнатото население. Евакуираното население 



 
 

101 

 

 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА  
 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 
  

ще бъде настанено в училища, а в населени места където няма такива ще бъдат 

разгърнати палатки за временно настаняване 

   

3. Провеждане на СНАВР 

 

а) укрепване на участъци от диги 

СНАВР при нарушаване целостта на отделни участъци от дигите (поява на 

пукнатини, пропадания, мокри петна) се извършват от ОП «ОИиКД» гр.Главиница. 

С наличните чували пълни с пясък се правят временни диги за пренасочване на 

водата. При необходимост или недостиг на техника се привличат машини от 

земеделските кооперации от близките населени места.  

 

б) почистване на улиците и пътищата от наноси и тиня 

Изпомпването на водата от сутерените се извършва със сили и средства на РД 

“ПБЗН” – Силистра – участък „ПБЗН” гр.Главиница. 

 

в) отстраняване на повреди по комунално - енергийните системи 

- електроснабдяване - извършва се от аварийните групи на фирма “Енерго 

Про“ ЕАД с приоритет на територията на засегнатото населено място и тези 

участвуващи в СНАВР. 

- канализация - извършва се от аварийните групи на"В и К". 

 

г) хидрометеорологическо 

Хидрометеорологическото осигуряване при наводнение се организира и води 

преди всичко за превантивното добиване на щормова хидрометеорологическа 

информация преди възникване на събитията, съпроводено с оповестяване на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, териториалните и 

обектови щабове по места. 

Допълнително за осигуряване на спасителните и неотложни аварийно-

възстановителни работи и евакуацията (извеждането) информация за хидро-

метеорологичната обстановка в пострадалия от бедствието район се получава и от 

формированията на РД “ПБЗН” гр.Силистра. 

 

д) разузнаване 

За провеждане на аварийни дейности при наводнения, разузнаването се 

организира от Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при 

бедствия и концесионери или ползватели на язовири.  Разузнаването се води за 

изпълнение на следните задачи: 
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- ежедневно регулярно следене режима на водата в наблюдателните обекти до 

началото на бедствието; 

- своевременно докладване на органите за управление на данните за 

хидротехническото съоръжение при достигане на над допустимите норми и факта 

на бедствието; 

- след възникване на наводнението следят за нивото на водите, състоянието 

на хидротехническите, комуникационните и други съоръжения; 

- следене за загубите (щетите) от бедствието и определяне на мероприятията 

за СНАВР. 

Информация за състоянието на хидрообектите се получава от концесионерите 

и ползвателите. 

 

e) осигуряване на обществения ред и сигурността 

При възникване на стихийно бедствие органите на МВР, обозначават 

пострадалия район, сигнализират движението, реда за влизане и движение в района, 

охраняват евакуираните селища (обекти) и осигуряват маршрутите за евакуиране 

(извеждане). 

 

ж)  медицинско 

Медицинското осигуряване се организира от ЦСМП на територията на 

Общината за оказване помощ на пострадалите в близост до мястото на бедствието.  

Болничното лечение на пострадалите ще се извършва в болничните заведения на 

гр.Тутракан и гр.Силистра. 

За санитарен транспорт се използуват 2 бр. линейки на Спешна помощ. 

 

з) инженерно  

За да се осъществи инженерното осигуряване е необходимо отлично 

познаване на пътищата (независимо от пътната настилка), водоизточниците 

(естествени и изградени), източници на материали  (кариери, горски масиви). 

Осигуряването на вода и остраняването на нарушенията по ВиК системи се 

извършва  от аварийните групи "ВиК". 

 

“Енерго Про” ЕАД осигурява електрозахранването и отстраняват повредите 

по енергийната мрежа. 

 

С наличната техника се извеждат затрупаните и се разрушават постройки и 

съоръжения с нарушена конструкция (не могат да бъдат възстановени). С помощта 

на "Пътна служба" - Тутракан се възстановява републиканската транспортна мрежа 

в района на Общината. 
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V. Средства и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите. 

 

Източниците за финансиране по Общинския план за защита при бедствия са 

републиканският бюджет, общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ и др. 
Когато финансирането е за сметка на републиканския бюджет, съгласно чл. 

61, т. 1 и т. 2 на Закона за защита при бедствия, финансовите средства за 
изпълнение се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните 

министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на общините с 
републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република 

България за съответната година. 

Изхранването на засегнатото население и на участниците в СНАВР се 

извършва от Домашния социален патронаж - гр.Главиница, който се развръща в 

близост до мястото на провеждане на СНАВР. Необходимите средства за 

изхранването на приблизително 2000 бр. жители засегнати от бедствието, за 3 дни 

приблизително е в размер на 30000 лв.  
Средствата необходими за извършване на СНАВР и възстановяване на 

засегнати или разрушени обекти общинска или частна собственост ще бъдат искани 

от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет (МКВПМС). 

 

VI. Начини за взаимодействие между съставните части на единната 

спасителна система. 

 

 Общото ръководство на дейностите по защита при наводнение се осъществява 

от кмета на общината. 

 Предаване на информация между кмета на общината (Общинския щаб), между 

съставните части на Единната спасителна система, районите за провеждане  на 

спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи може да се 

осъществява и чрез дежурния при ОбСС. 

 Дейностите по оперативната защита при наводнения се координират от 

ръководител на място, определен съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за защита при 

бедствия.  

 Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между 

частите на единната спасителна система при провеждането на спасителните и 

аварийно-възстановителните работи при наводнение. 

 Ръководителят на място при наводнение по възможност осигурява 

документирането на провежданите дейности чрез фото- и видеозаснемане, вкл. дата 

и час на дейността. 
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 Общински щаб  - Със заповед на кмета на  общината в Община Главиница е 

сформиран Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. В 

заповедта са определени основните задачи, начините за оповестяване, работното 

място, време за явяване след оповестяване на членовете на щаба. Дейността на 

щаба се заключава в следното: 

 създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и 

обобщаване на информация за създалата се обстановка при възникване на 

наводнение; 

 Проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация; 

 Изработване на необходимите разчети и вземане на решения; 

 Довеждане до знанието на подчинените структури на приетото 

решение; 

 Отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на 

решението на щаба за координация на СНАВР. 

При наводнение взаимодействието със съставните части на единната 

спасителна система се организира от Общинския щаб и своевременно провеждане 

на СНАВР.  

Взаимодействието между съставните части на единната спасителна система 

се извършва чрез дежурния към ОбщСС на Община Главиница. След възникване на 

бедствието дежурният към ОбщСС уведомява по телефона кмета на Общината и 

секретаря на Общинския щаб. По разпореждане на кмета дежурният към ОбщСС 

уведомява по телефона останалите членове на Общинския щаб.  

 

Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни  връзки, 

мобилни телефонни връзки и интернет връзка/ на общината с околния свят - ООЦ, 

областния управител, със съседни общини и населени места, кметствата от общината 

и длъжностни лица от общината са: 

 

- Технически комплекс за оповестяване ТКО за връзка по команден ред с 

областен дежурен по линия на държавното оповестяване за кризи от военен и 

невоенен характер; 

 

- Стационарен телефон за връзка с номер 08636 - 22-20 и 08636 - 31-20 – при 

дежурния към ОбщСС; 

 

- Списък с телефони за връзка (мобилни и стационарни) на Щаба за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия, състава на общинската 

администрация, органи на изпълнителната власт, търговски дружества и фирми, 

организации с нестопанска цел на територията на общината; 
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Схемата на свръзката за оповестяване на общинския щаб за изпълнение на 

плана за защита при бедствия е посочен в Приложение № 7.  

Схемата на свръзката за оповестяване на силите и средствата на единната 

спасителна система са посочени в Приложение № 10. 

Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо 

комуникациите по време на бедствие е секретарят на Общинския щаб – “ССИ, ЗН и 

ОМП ” . 

  

 За осъществяване на мероприятията  по опазването на реда и сигурността на 

гражданите в засегнатите райони със силите и средствата на  УМВР гр.Главиница и 

У “ПБЗН” гр.Главиница се изграждат следните групи: 

 - групи за отводняване на наводнени жилищни и обществени сгради; 

 - групи за изграждане на КПП, регулиране на движението и указване маршрута 

за движение на допълнително привлечените сили; 

 - група за отцепване на района; 

 - група за предотвратяване и разкриване на престъпления; 

 - група за оказване на съдействие на държавни органи и организации; 

 - резерв и дежурни; 

 - служебни автомобили; 

 - автомобили на У ”ПБЗН” гр.Главиница; 

  

 Отговорни длъжностни лица са: 

- Секретар на Община; 

- Началник на УМВР гр.Главиница; 

- Началник на участък „ПБЗН” гр.Главиница; 

- Директор на общинско предприятие „ОИиКД”; 

 

 VII. 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 бедствия. 

  

 Системата за оповестяване/предупреждение на Общинския щаб за изпълнение 

на плана за защита при бедствия, на общинската администрация и населението на 

общината включва комплекс от мероприятия, осигуряващи приемане на сигнали по 

линия на дежурния в Общината за кризисни състояния – природно бедствие,  

пожар, екологична катастрофа, епизоотична криза и други. Дежурният е в 

състояние да предава информация за възникнали бедствия към ОЦ и дежурния в 

областна администрация, да оповестява състава на общинската администрация, да 
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подават информация до търговските дружества, организации със стопанска и 

нестопанска цел и фирми на територията на Общината. 

 “Бедствено положение” се обявява със заповед на кмета на общината. 

 Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител. 

 В заповедта се определя начало на въвеждане на бедственото положение и 

срокът на неговото действие, но не повече от 30 дни. 

 Оповестяването става по следния начин: 

 А. Органите за управление – от дежурния към ОбщСС след указания от кмета 

на общината (според обстановката); 

 Б. Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия – 

от дежурния към ОбщСС след указания от кмета на общината (според 

обстановката); 

 В.  Сили за реагиране – от оперативния дежурен, след координация с кмета на 

общината, ”ССИ, ЗН и ОМП”, управители на фирми; 

 Г.  Населението – от кмета на общината, след координация със ” ССИ, ЗН и 

ОМП ”. 

 За своевременното информиране на населението за създадената обстановка е 

нужно: 

 а) готовност за използване на местните средства за масова информация (радио, 

телевизия и преса, подвижни оповестителни системи монтирани на МПС) за 

оповестяване на населението и даване на указания за поведение, действия  и защита 

при наводнение; 

 б) разясняване на населението чрез средства за масова информация 

особеностите на бедствието, поведението и действията на населението при 

наводнение и информиране за създалата се обстановка. 
 Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 
изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на 
населението при наводнение на територията на облает Силистра се осъществяват 
чрез комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за 

ранно предупреждение и оповестяване при бедствия”. Начините за свързване 
чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 
изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система са: 
алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, 
планирана конференция за определен час.  

• Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение 
съгласно до лицата в групите при възникнало бедствие със следния текст: 

 
Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! 

Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! 
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Внимание, опасност от наводнение! 

Внимание, опасност от наводнение! 

Внимание, опасност от наводнение! 
или  
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, изготвена към момента на опасност от възникване или 
при възникнало наводнение, 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, конто 
се включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на 
решение за реагиране на наводнението.  

 Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на 
определени лица, конто 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 Силистра, по 
разпореждане на Директора на РД "Пожарна безопасност и защита на 

населението" гр.Силистра.  
При възникване на 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 засегната община, Ръководителя на съставна част на Единната спасителна 
система или ръководителя на мястото на намесата.  

Исканията се приемат чрез ОЦ при РДПБЗН Силистра. 

 

VIII. Мерки за възстановяване след наводнение 
 

1.Ръководство на дейността по възстановяване на услугите и 
инфраструктурата.  
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Ръководството по възстановяването на хидротехническите съоръжения и 
други обекти на инженерната инфраструктура в общината се осъществява от 
зам.кметовете към Община Главиница  

Възстановяването на пострадалите обекти започва след оттичане на водите от 
заливните зони в районите на общината.  

2.Отговорни лица, ангажирани за определяне на местата и обектите 
/инфраструктурата / за възстановяване, степенуване по важност на обектите и 
извършване на възстановителните работи.  

На основание заповед на кмета на Община Главиница се съставят комисии от 
специалисти от всички дирекции на общината, като се привличат експерти-
оценители и външни експерти от съответните институции - РД ПБЗН, РЗИ, РУ на 
МВР и т.н..  
 В районите на общината се изграждат работни комисии, под ръководството 
на кметовете.  

Важността на обектите за възстановяване се определя въз основа на 
целесъобразността от тяхното използване, а именно:  

- възстановяване критичната транспортна инфраструктура – единствени 
пътища и техните съоръжения;  

- обекти, определящи жизнената дейност на общината и осигуряващи стоки 
от първа необходимост;  

- комунално-енергийни мрежи;  
- обекти на здравеопазването и 
образованието;  
- жилищни и стопански сгради. 
  

 2. Ред за координация на дейностите.  
Задачи на комисията  
Подпомагане и възстановяване при бедствие /наводнение/ - включва 

предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите лица и 
извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие.  

Неотложните възстановителни работи се организират от органите на 
изпълнителната власт, в съответствие с функциите им.  

Назначените комисии:  
- Извършат оглед и оценка на нанесените щети на инженерната и 

транспортната инфраструктура на територията на общината.  
- Изготвят списък на всички обекти, степенувани по важност.  
- Дават становище за изготвяне на технически проекти /задания/ за 

възстановяване на обектите. 
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- Дават предложение за необходимите финансови средства за тяхното 

възстановяване или изграждане. 

- Организират възлагане на процедура за сключване на договори. 

- Следят за изграждане /възстановяване/ на обектите и приемането на 

същите. 
 В заповедта се указва времето, реда за работа на комисията и срока за 
изготвяне на констативния протокол с предложения за провеждане на:  

- краткосрочни мероприятия;  
- средносрочни мероприятия;  
- дългосрочни мероприятия. 

 В 14-дневен срок от възникване на бедствието се изпращат в МКВП – МС 
информационните форми за всеки отделен обект. Копия от информационните 
форми се изпращат и до Областния управител.  

Въз основа на протоколите от комисиите за оглед, кметът на общината 
отправя искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане 
към Министерския съвет (МКВП– МС) за предоставяне на средства за извършване 
на неотложни възстановителни работи или за трайно възстановяване на поразените 
/наводнени/ обекти.  

 В срок от 3 месеца се изпращат информационните форми в МКВП - МС и 
се внасят исканията за финансиране.  

Подпомагане на засегнатото население 
 Вътрешно подпомагане  
Длъжностни лица от Община Главиница, отговорни за подпомагане на 

засегнатото население: 

- заместник кмет „Хуманитарни дейности”- за пострадали, нуждаещи се от 

медико-социални грижи;  
 заместник кмет „Стопански дейности” - за пострадали, нуждаещи се от 

временно настаняване.  
Дейности за осигуряване на подслон, храна, вода и др. от първа 

необходимост:  
- определяне на длъжностни лица от ресорните заместник кметове за работа 

в “мястото за намеса” – наводнение; 
- осигуряване на транспорт с висока проходимост;  
- изготвяне на списък на лицата, нуждаещи се от помощ / на кой адрес са, от 

кое населено място, от каква помощ се нуждаят /;  
- даване на указания / разяснения / къде ще бъдат насочени и настанени;  
- необходимост от транспорт за евакуация или настаняване / от определен 

адрес до определените места за настаняване /;  
- други мероприятия / според конкретната обстановката /.  
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Останалото без подслон население се настанява в незасегнати от бедствието 
сгради /училища, детски заведения, читалища и др./, а при недостиг на такива се 
организират палаткови лагери и се изготвят заявки за доставка на фургони.  

Връзката на общината с хуманитарни, благотворителни и неправителствени 
организации се осъществява и координира от дирекция “СУХД”. Същите 
организират изхранването и настаняването на пострадалите в училищните столове 
и общежития.  

Взаимодействието с търговските обекти и заведенията за обществено хранене 
се осъществява от дирекция “СУХД”.  

Отговорното лице от общинската администрация, определящо най-
необходимото за нуждаещите се, е секретарят на общината.  

Ред за извършване на спешни доставки след бедствие:  
 - получаване на актуална информация от кметовете на населените места за 

обстановката в района или в най-засегнатите райони;  
 - анализ на информацията в Щаба за координация на СНАВР; 

 - набелязване на мероприятия за незабавно изпълнение; 

 - вземане на решение от кмета на общината;  
 - даване на указания на длъжностните лица по видовете осигурявания за 

приоритетни доставки в определени обекти на общината – определените места за 
настаняване на пострадали, училища и детски градини, големи квартални магазини.  

Отговорни лица за доставките и разпределянето им са ресорните заместник 
кметове, според вида на помощта и конкретната обстановка. 

По решение на Председателя на Щаба, ръководството за подпомагане на 
населението е възложено на група от Щаба с участието на експерти от дирекции на 
общината, както следва:  

- дирекция “СУХД”; 

- дирекция „ФАО”  
Изготвя се подробен разчет по населени места на общината, за осигуряване на 

извежданото население с хранителни и нехранителни продукти, медикаменти и др.  
Ред за извършване на доставките:  
- изпращане на факс до фирмите-доставчици, съгласно предварително 

изготвените таблични форми и определените за тяхното получаване места;  
- извършване на доставка от фирмите /с транспортни средства на общината/ 

до местата за получаване по населени места;  
- разтоварване и разпределение на същите по места за настаняване по 

населени места; 

- раздаване на необходимите продукти и материали на изведеното население; 

- подготовка на разчети за следващия ден. 

- Външно подпомагане 
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Ред за изготвяне на заявките/ исканията/  
Въз основа на направените от общината и комисиите в населените места 

оценки за нуждите на пострадалото население, се изготвят заявки за външно 
подпомагане на общината, като приоритетно се изготвят такива за стоки от първа 
необходимост.  

Исканията за външно подпомагане се изпращат до Междуведомствената 
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет чрез Областния 
управител на област Силистра.  

Исканията се внасят от кмета на общината за включените сили и средства на 
единната спасителна система /търговски дружества, еднолични търговци, 
юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на 
Министерството на здравеопазването и др./.  
Към искането се прилагат:  

- Акт за възлагане провеждането на спасителни и неотложни аварийни 
работи на привлечените сили и средства на единната спасителна система.  

- Разходооправдателни документи. 

Външното подпомагане се извършва от: 

- Националния Съвет на Български червен кръст 

- РД ПБЗН 

- РУ на МВР 

- Други общини чрез НСОРБ 

- Страни от ЕС.  
Ред за извършване на доставките: 
- изпращане на факс до фирмите - доставчици, съгласно предварително 

изготвените таблични форми и определените за тяхното получаване места;  
- извършване на доставка от фирмите до местата за получаване от районите; 

- разтоварване и разпределение на същите по места за настаняване от 

районите; 

- раздаване на необходимите продукти и материали на изведеното 

население.  
Методическото ръководство и контролът по изготвяне на заявките се 

осъществява от заместник кмета по „стопански дейности”.  
Техническото изготвяне на заявките /исканията/ се осъществява от 

директорите на дирекции и отделите, касаещи ликвидирането на последствията от 
наводнение.  

Определяне на местата в общината за получаване на помощите  
Местата за получаване на помощите се определят със заповед на кмета на 

общината, съобразно свободните налични складове и съгласувано с дирекция 
“СУХД”.  
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Получените помощи се съхраняват временно в складовете на общината, 
търговските дружества и дирекция “СУХД”, а за бързо развалящи се продукти, се 
използват хладилните камери на ДСП гр.Главиница и ученическите столове.  

Помощите се приемат във временните складове от секретаря на общината, а 

отговорност за съхранението и охраната им носят домакините. Организацията за 

раздаването им на населението се извършва от дирекците “ ФАО” и “СУХД”. 

Отчитането на раздадените помощи се извършва в обратния ред.  
Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на 

подпомагането са ресорните заместник кметове /според вида на помощта и 

конкретната обстановка/.  
Отговорни длъжностни лица от общинската администрация, координиращи 

външното и вътрешното подпомагане са заместник кмета по „Стопански дейности”, 
и директорите на дирекции, имащи отношение към проблема.  

При наводнение на територията на общината се въвеждат временни 
ограничения и мерки за защита на населението:  

 - забрана за движение на лични и фирмени ППС, регулиране движението по 
определените за целта маршрути, устройване на пропускателни пунктове;  

 - приоритетни грижи за деца, самотни възрастни хора и инвалиди, 
пострадали при наводнението;  

 - приоритетно снабдяване с хляб, храни и медикаменти на детски, лечебни и 
здравни заведения и спасителните екипи. 
 

 ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 
 

Информацията за гражданите и за средствата за масово осведомяване ще 
се предоставя от Пресцентъра на Областна и общинска администрация – 

Главиница, след предварително съгласуване с Областния управител и Кмета 
на общината. Също така информацията се публикува в интернет страницата 
на Община Главиница – www.glavinitsa.bg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glavinitsa.bg/
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I. Анализ и оценка на риска от възникване на пожари. 

Радиоактивно замърсяване в община Главиница би могло да се получи при:  

- авария в АЕЦ “Козлодуй”, съпроводена с изхвърляне на 

радиоактивни вещества в околната среда;  

- авария в АЕЦ “Черна вода”, съпроводена с изхвърляне на 

радиоактивни вещества в околната среда;  

- трансграничен пренос на радиоактивни вещества;  

 

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. 

Радиационно замръсяване на територията на общината може да възникне при 

надпроектна или провокирана авария в АЕЦ /Козлодуй, Черна вода или др./, превоз 

на отработеното ядрено гориво по река дунав от пристанище АЕЦ козлодуй до 

пристанище гр.Измаил - Украйна.  Превозът на отработеното ядрено гориво се 

извършва с баржа, собственост на АЕЦ Козлодуй, оборудвана за превоз на 

контейнери. Радиационно замърсяване на територията на община Главиница, ще е в 

зависимост от разстоянието, мащаба на аварията, типа на авариралия реактор, 

височината на изхвърлените радиоактивни продукти, метеoрологичните условия 

/посока на вятъра, дъждове/ релеф и др. фактори. Може да се формира сложна 

радиационна обстановка при неразумно действие и поведение на населението в 

резултат на ниска радиохигиенна култура и липса на материално техническо 

осигуряване за профилактика, дезактивация и укриване в херметизирани 

помещения ефектите от въздействието на радиоактивното замърсяване могат да се 

окажат разнообразни сложни соматични и генетични последици. 

         Радиоактивното замърсяване е възможно да обхване цялата територия на 

община Главиница. Нивото на повърхностното радиоактивно замърсяване на 
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плодове и зеленчуци е възможно да достигне от 200 до 10 000 бекерел/кг, на 

водоеми 6000бекерел/л на фуражи до 30 000 бекерел/кг. 

         Нивото на радиационния фон е възможно да се повиши 20-30 пъти и да 

достигне 0.5 мr/h ( както бе измерено през май 1987 г. Във варна ). 

         В началото на аварията основния радионуклеид формиращ дозата вътрешно 

облъчване ще бъде j-131. Най силно радиотоксични хранителни продукти ще бъдат 

млякото и млечните продукти от тревопасни животни използуващи открити пасища 

и фуражи. След 60 - 70 дни основен източник на вътрешно облъчване ще бъде сs-

137 и sr-90 поради неравномерното му разпределение в организма, големия период 

на полуразпад и трудното прогнозиране на разпределението и преразпределението 

в екосистемите. 

 

 II. Мерки за предотвратяване или намаляване на риска от ядрена и 

радиационна авария. 

 

-  Установяване възникването на инциденти и аварии и разпространението на 

опасни радиоактивни вещества и материали;  

- Организиране на мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване за 

възникнала опасност и контрол при радиационното замърсяване и 

поддържане на необходимата за целта апаратура;  

- Създаване на организация и изпълнение на мерки за радиационна защита;  

- Рационално използване на силите и средствата на единната спасителна 

система (ЕСС);  

- Създаване и поддържане на необходимия резерв от материално-технически 

средства за защита, включително индивидуални средства за защита (ИСЗ);  

- Провеждане на комплекс от специални, санитарно-хигиенни защитни 

дейности;  

- Оказване на първа до лекарска помощ на пострадалите;  

- Ограничаване, локализиране и ликвидиране на зоните на радиационно 

замърсяване;  

- Контрол за състоянието на околната среда, хранителните продукти, водата, 

фуражите и селскостопанските животни за наличието на вредни вещества;  

- Подготовка и поддържане в готовност на екипите от ЕСС;  

 

III. Мерки за защита на населението при ядрена и радиационна авария. 

 

- Изясняване на характеристиката на най-вероятни източници на радиоактивно 

замърсявания и своевременена прогноза за радиационната обстановка на 

територията на общината. 
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- Регламентиране мерните единици и допустими норми за заразяване и 

облъчване и създаване на организация за дозиметричен контрол на  

замърсяване на вода, хранителни продукти, фуражи и облъчването на 

формировaнията и населението в условия на повишена радиация в резултат 

на авария в аец. 

- Създаване на организация за укриване в херметизирани помещения и 

провеждане на йодна профилактика. 

- Информиране на населението и въвеждане на необходимите режими на 

поведение . 

- СНАВР ще се провеждат с използуването на ИСЗ. 

- Необходимост от ограничаване на движението на моторните превозни 

средства на територията на общината. 

- Необходимо е организиране и провеждане на непрекъснат радиометричен 

контрол на хранителни продукти, вода, фуражи и др. 

- Организиране и провеждане на йодната профилактика сред населението. 

- Раздаване на исз на населението. 

- Организиране и провеждане на мероприятия по херметизиране на складови 

помещения, водоизточници, фуражни складове и др. 

 

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;  

- 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, възникнала в друга държава, създаваща риск 

от трансграничен пренос на радиоактивни вещества;  

- 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.  
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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 Русе;  

- РЗИ по метода на директното отчитане или по косвен аналитичен метод;  

- Община Главиница чрез ПРНО с правопоказващи дозиметри с възможност за 

сигнализация при достигане на прагови стойности. 

IV. Разпределение на задълженията и отговорните длъжностни лица за 

изпълнение на предвидените мерки. 

       

Рискова група под въздействието на J-131 ще се окажат децата на възраст от 2-

10 години защото тогава щитовидната жлеза използува най-много йод (J-125) за 

синтез на тиреоидни хормони. Рисковите групи, ще бъдат много по-силно засегнати  

в населени места, които не използуват йодирана сол. 

         Рискови групи по отношение на Sr - 90 и Cs-137 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. 

         При надпроектна или провокирана авария в АЕЦ /козлодуй, черна вода и др./ 

на територията на община Главиница ще се създаде сложна радиационна 

обстановка, в резултат на която е необходимо: 

      ОбщСС, ПРНО, радиометричните лаборатории на РД"ПБЗН", РЗИ, ДВСК и 

ОПУ съсредоточават основните си усилия за своевременно информиране на 

населението и организиране и провеждане на СНАВР в условия на повишена 

радиация. В последствие организират непрекъснат дозиметричен контрол, йодна 

профилактика, херметизация на складови помещения с хранителни продукти, 

водоизточници и дезактивация с цел недопускане на наднормено дозово 

натоварване на населението. 

       

При радиационна авария /трансграничен пренос на радиоактивни 

вещества/: 

- Организирането на защитата на населението се осъществява чрез укриване и 

използуване на исз, провеждане на йодна профилактика и извеждане. 

         - Извършва се йодна профилактика - взема се с чаша вода по 2 табл. Калиев 

йодит (65мг) от възрастните и бременните и по 1/2 табл (65г) от децата; 

         - Поставя се ИСЗ (противогаз, респиратор или ПМП (памучно марлена 

превръзка) в зависимост с какво се разполага;                                     
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При трансграничен пренос на токсични вещества: 

- Организирането на защитата на населението се осъществява чрез укриване 

използуване на ИСЗ и/или извеждане. 

         - поставя се ИСЗ (противогаз или ПМП) в зависимост с какво се разполага; 

         - ПМП се напоява с разтвор от натриев бикарбонат при наличие на хлор и с 

оцетен разтвор при наличие на амоняк; 

 

         Раздаването на ИСЗ на населението се осъществява чрез развръщане на 

пунктове за раздаване на ИСЗ в определени райони на града, а в селата в 

кметствата. 

Провеждане на йодната профилактика сред населението ще се извършва по 

Указания на министерството на здравеопазването чрез РЗИ и БЧК. 

Провеждането на йодна профилактика при прогнозирана ефективна доза на 

облъчване на щитовидната жлеза на 50 Sv за деца и над 500 Sv за възрастни се 

извършва по методика: 

  

Защита на животните и растенията. 

При установяване на радиоактивно замърсяване в определени райони от 

територията на общината, незабавно се организира защитата на животните и 

растенията чрез провеждане на следните мероприятия: 

          - временно укриване на животните в подходящи помещения; 

          - херметизиране на оборите и помещенията за съхранение на фураж; 

         - осигуряване животните с храна и вода от добре херметизирани складови 

помещения и водоизточници; 

          - използуване на лечебно-профилактични средства; 

          - ветеринарна обработка на животните; 

          - дезактивация на техника и имущество; 

Защита на водоизточниците. 

Възраст 

 

Начална доза Периодично за един 

ден 

Общо за 3-4 дни 

Деца до 3год. 1/2 таблетка  

от 65 мг. 

1/2 таблетка от 65 мг. 2 таблетки по 65 мг. 

Деца от 3 до 

18год. 

1 таблетка по 65 

мг. 

1 таблетка по 65 мг. 4 таблетки по 65 мг. 

Възрастни над 

18 год. 

2 таблетки по 65 

мг. 

2 таблетка по 65 мг. 8 таблетки по 65 мг. 
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          Защитата на основните водоизточници на територията на общината се 

осъществява от В и К - Главиница, чрез херметизиране и осъществяване на 

ежедневен контрол за качеството на питейната вода от РЗИ. 

Управление. 

        Ръководството на санитарно - защитните мероприятия се осъществява от 

общинския щаб от заседателната зала на общинска администрация. 

         - чрез използване на действуващите телефонни и мобилни връзки; 

         - чрез използването на автомобили на полицията 

         - чрез подсистема СР-70 и местните радиостанции, ТВ и интернет. 

 

Осигуряване на мероприятията 

 

Хидрометеорологическо 

Хидрометеорологическото осигуряване при радиационно замърсяване се 

организира и води преди всичко за превантивното добиване на щормова 

хидрометеорологическа информация преди възникване на събитията, съпроводено 

с оповестяване на общинския щаб, териториалните и обектови комисии по места. В 

последствие данните от наблюденията на възникналото вече бедствие постъпват от 

органите на радиационно разузнаване и наблюдение по установената цикличност от 

време. Допълнително за осигуряване на спасяването и евакуацията /извеждането/ 

информация за хидрометеорологичната обстановка в пострадалия от бедствието 

район се получава и от формированията на групировката от сили на РД „ПБЗН” 

гр.Силистра. 

Разузнаване 

    Организира се и се води за осигуряване на оперативна информация за 

обстановката в района на замърсяванията и за подпомагане действията на 

формированията, участвуващи в СНАВР. Общата организация на разузнаването  се 

осъществява от Общинския щаб и кметове на кметства на пострадалия район. 

Воденето на разузнаването се осъществява по два етапа: 

         първи - предварителен - за добиване на оперативна информация за 

обстановката в пострадалия район. 

         втори - за осигуряване действията на силите на РД „ПБЗН” при провеждане на 

защитни, локализационни и дезактивациони работи. Започва непосредствено след 

привеждане в готовност на разузнавателните сили и средства. 

Осигуряване на обществения ред и сигурност 

         Районното полицейско управление осигурява пропускателен режим по 

маршрути и КПП. Организира се коменданската служба в населените места за 

осигуряване ред организираност сред населението от заразения район. На 

коменданската служба се възлага: 
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         - осигуряване въвеждането на групировките от сили за провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи; 

         - водене борба с нарушителите на реда. 

Медицинско осигуряване 

Основната част от силите, включени за медицинско осигуряване на защитни 

мероприятия се въвеждат от съседните на замърсения район територии. Запазените 

местни медицински сили и средства с целесъобразност да се привеждат в готовност 

и се включват в групировката от сили за изпълнение на мероприятията по 

медицинско осигуряване. За оказване на първа лекарска и квалифицирана 

медицинска помощ се използуват екипите на спешна медицинска помощ и 

болничните заведения. В огнището на заразяване се организират и провеждат 

строги санитарно - хигиенни и противоепидемични мероприятия. 

Радиационно 

         На територията на общината има 1 пост за следене на радиоактивността. 

Измерванията се правят 3 пъти три пъти в денонощието: към 05:00, 12:00 и 

18:00часа. При повишаване на радиационен фон – през един час. ИСЗ са осигурени 

за формированията, за част от населението, за деца до 1,5 год. Недостига ще се 

компенсира от разработването на такива от подръчни средства. 

     Инженерно осигуряване 

         Основните усилия на инженерното осигуряване при РЗ се насочват към 

локализиране на района на радиоактивното заразяване, извеждане на пострадалите 

дезактивация на улици, площади, училищни дворове заводски площадки и други 

обекти. 

Материално - техническо осигуряване 

         Осъществява се помощ и контрол на дейността на общинските и кметските 

администрации, участвуващи в спасителните работи по изхранването на 

пострадалите и участвуващите в спасителниите работи сили на РД „ПБЗН”. 

Уведомява се общинска администрация за участие в осигуряването на спасителни 

работи, като: 

         - привеждане в готовност определени количества обменен фонд oблекло, 

обувки; 

         - развръщане на временни подкрепителни пунктове; 

     Органите на материално - техническото осигуряване непрекъснато 

наблюдават и своевременно реагират на измененията на обстановката. 

Техническото осигуряване се осъществява от органи,  включени в състава на 

формированията и групировката от сили за извършване на СНАВР в стационарните 

технически работилници, бази, автосервизи и др. 

         Организира се извеждането на повредената техника извършване на бърз 

ремонт и зареждане с ГСМ и дезактивиращи вещества и разтвори, евакуацията на 
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неизправните машини до сборните пунктове за повредени машини се изпълняват от 

евакуационни групи. Малки неизправности по техниката се отстранява на място. 

         С подвижни бензиностанции се извършва зареждане на техникта, като се 

създават условията за непрекъснатост на снавр. 

 

V. Средства и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите. 

 

Източниците за финансиране по Общинския план за защита при бедствия са 

републиканският бюджет, общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ и др. 

Изхранването на засегнатото население и на участниците в СНАВР се 

извършва от Домашния социален патронаж - гр.Главиница, който се развръща в 

близост до мястото на провеждане на СНАВР. Необходимите средства за 

изхранването на приблизително 2000 бр. жители засегнати от бедствието, за 3 дни 

приблизително е в размер на 30000 лв. 

За отстраняване на щетите са необходими приблизително 5000 лв. 

За осигуряване на обществения ред и сигурността са необходими 

приблизително 1000 лв. 

Средства предвидени за дезинфекция приблизително 2000 лв. 

Техниката предвидена в плана се явява изправна и заредена с гориво поне за 

едно денонощие. 

Средствата необходими за извършване на СНАВР и възстановяване на 

засегнати или разрушени обекти общинска или частна собственост ще бъдат искани 

от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет (МКВПМС). 

  

 VI. Начин на взаимодействие между съставните части на Единната 

спасителна система. 

 

 Общото ръководство на дейностите по защита се осъществява от кмета на 

общината. 

 Предаване на информация между кмета на общината (Общинския щаб), между 

съставните части на Единната спасителна система, районите за провеждане  на 

спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи може да се 

осъществява и чрез дежурния при ОбСС. 

 Дейностите по оперативната защита се координират от ръководител на място, 

определен съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за защита при бедствия - който е 

директора на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" Силистра, или 

оправомощено от него длъжностно лице. 
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 Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между 

частите на единната спасителна система при провеждането на спасителните и 

аварийно-възстановителните работи. 

 Координацията на действията за провеждане на аварийно възстановителни 

работи се осъществява от щаб за изпълнение на Общинския план за защита при 

бедствия и за взаимодействие с областния щаб, назначен със заповед на кмета на 

общината в Община Главиница. В заповедта са определени основните задачи, 

начините за оповестяване, работното място, време за явяване след оповестяване на 

членовете на щаба. Основните функционални задължения на всеки един член на 

щаба са:  

- Анализ на бедствената ситуация в следствие на ядрена или радиационна 

авария;  

- Оценка на щетите от ядрената или радиационната авария;  

- Даване на предложения за действия по приоритет в зависимост от  

компетенциите си. 

 Дейността на щаба се заключава в следното: 

 създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и 

обобщаване на информация за създалата се обстановка при възникване на ядрена 

авария; 

 Проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация; 

 Изработване на необходимите разчети и вземане на решения; 

 Довеждане до знанието на подчинените структури на приетото 

решение; 

 Отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на 

решението на щаба за координация на СНАВР. 

Координацията на съставните части на единната спасителна система в област 

Силистра се осъществява чрез оперативния център на Регионална дирекция на 

Пожарна безопасност и защита на населението - Силистра.  

Оперативния център извършва следните дейности:  

1. Приема и оценява информацията за възникналата радиационна или ядрена 

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 радиационна или ядрена авария;  
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4. По искане на кмета на общината 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 

Силистра. 

Взаимодействието между съставните части на единната спасителна система 

се извършва чрез дежурния към ОбщСС на Община Главиница. След възникване на 

бедствието дежурният към ОбщСС уведомява по телефона кмета на Общината и 

секретаря на Общинския щаб. По разпореждане на кмета дежурният към ОбщСС 

уведомява по телефона останалите членове на Общинския щаб.  

Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни  връзки, 

мобилни телефонни връзки и интернет връзка/ на общината с околния свят - ОЦ, 

областния управител, със съседни общини и населени места, кметствата от общината 

и длъжностни лица от общината са: 

- Технически комплекс за оповестяване ТКО за връзка по команден ред с 

областен дежурен по линия на държавното оповестяване за кризи от военен и 

невоенен характер; 

- Стационарен телефон за връзка с номер 08636 - 22-20 и 08636 - 31-20 – при 

дежурния към ОбщСС; 

- Списък с телефони за връзка (мобилни и стационарни) на Щаба за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия, състава на общинската 

администрация, органи на изпълнителната власт, търговски дружества и фирми, 

организации с нестопанска цел на територията на общината; 

Схемата на свръзката за оповестяване на общинския щаб за изпълнение на 

плана за защита при бедствия е посочен в Приложение № 7.  

Схемата на свръзката за оповестяване на силите и средствата на единната 

спасителна система са посочени в Приложение № 10. 

Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо 

комуникациите по време на бедствие е секретарят на Общинския щаб – ”ССИ, ЗН и 

ОМП”. 

  За осъществяване на мероприятията  по опазването на реда и сигурността на 

гражданите в засегнатите райони със силите и средствата на  УМВР гр.Главиница и 

У “ПБЗН” гр.Главиница се изграждат следните групи: 

 - групи за изграждане на КПП, регулиране на движението и указване маршрута 

за движение на допълнително привлечените сили; 
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 - група за отцепване на района; 

 - група за предотвратяване и разкриване на престъпления; 

 - група за оказване на съдействие на държавни органи и организации; 

 - резерв и дежурни; 

 - служебни автомобили; 

 - автомобили на У ”ПБЗН” гр.Главиница; 

  

 Отговорни длъжностни лица са: 

- секретар на Община; 

- началник на УМВР гр.Главиница; 

- н-к на участък „ПБЗН” гр.Главиница; 

- директор на общинско предприятие „ОИиКД”; 

 

VII. 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 ядрена и радиационна авария; 

 

Комуникационно - информационната система се планира да осигури 

необходимата телекомуникационна поддръжка и информационни средства 

(апаратни и програмни) на общинско и локално ниво. Свръзките се организират на 

базата на комплексно използване на различните свързочни средства, като особено 

се използват възможностите на радиосредствата за оперативна и аварийна свръзка с 

мобилните обекти за предаване на данни. Използват се и запазената стационарна 

НСС, интернет, мобилни оператори. 

Целта на организацията на комуникационно-информационната система е да се 

организира и поддържа устойчива комуникационно-информационна система на 

базата на: ТКО - АСО и подвижни средства за  свръзка, автоматизираната система 

за управление и взаимодействието  на органите и силите на ОУ „ПБЗН” 

гр.Силистра за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи при бедствия, аварии и катастрофи  във възникналите огнища на поражение 

(заразяване) на територията на  общината. 

Основни задачи: 

 Осигуряване своевременно оповестяване на населението от  

застрашените райони, органите на общинския щаб и силите за  

провеждане на мероприятия по защитата на населението и  извършване 

на спасителни и аварийни дейности. 

 Осигуряване на устойчива и непрекъсната връзка и информационен 

обмен между органите за управление, силите и средствата, 
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предназначени и заделени за предотвратяване и ликвидиране на 

последствията от бедствия, аварии и  катастрофи. 

 Осигуряване на комуникациите и информационния обмен необходими 

за взаимодействие между силите и средствата на  ведомствата при 

провеждането на СНАВР.  

Комуникационно-информационната система е организирана на базата на 

комплексно използване на съвременните информационни и комуникационни 

технологии и средства, като с предимство се използват мрежите на обществените 

далекосъобщителни оператори, предоставящи гласова телефонна услуга 

(телефонните канали на бтк  и мобилните оператори) и използване възможностите 

на радиосредства за оперативна и аварийна свръзка. 

   Оповестяването се осъществява по действуващата комуникационно-

информационна система на РД „ПБЗН” с използване на телефонните канали от 

обществените далекосъобщителни мрежи (ОДМ), радиото и телевизията. 

Съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и 

оповестяване – автоматизираната система за оповестяване /ТКО/ със заложен 

принцип на приоритет и автоматизирано отнемане на канали за обмен при 

възникване на критична, аварийна или бедствена ситуация в зоната на 

наблюдавания обект. 

Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация 

за осъществяване на дейността - дежурен по общински съвет по сигурност получава 

сигнал за бедствие от областния дежурен. 

Управлението на спасителните и неотложни аварийно - възстановителни 

работи (СНАВР)  при бедствия, се осъществява от Общинския щаб. За оказване на 

помощ при ръководството на СНАВР, Общинския щаб изпраща оперативна група 

(ОГ) в засегнатите райони. 

При ядрена и радиационна авария управлението, ще се осъществи от 

основния пункт за управление –  сградата на общинска администрация. 

 

Връзка с общинския център 

Тел. 08636/20- 40; факс:08636/22- 58 

E-mail: obshtina@glavinitsa.bg         

   Дежурния по ОбщСС оповестява председателя и секретаря на общинският 

щаб. По разпореждане на председателя на щаба дежурния оповестява ОЦ и 

кметствата, учрежденията и фирмите определени за участие в СНАВР посредством 

телефона.  

mailto:obshtina@glavinitsa.bg
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  Системата за оповестяване/предупреждение на Общинския щаб за 

изпълнение на плана за защита при бедствия, на общинската администрация и 

населението на общината включва комплекс от мероприятия, осигуряващи 

приемане на сигнали по линия на дежурния в Общината за кризисни състояния – 

природно бедствие,  пожар,  екологична катастрофа, епизоотична криза и други. 

Дежурният е в състояние да предава информация за възникнали бедствия към ОЦ и 

дежурния в областна администрация, да оповестява състава на общинската 

администрация, да подават информация до търговските дружества, организации със 

стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на Общината. 

 “Бедствено положение” се обявява със заповед на кмета на общината. 

 Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител. 

 В заповедта се определя начало на въвеждане на бедственото положение и 

срокът на неговото действие, но не повече от 30 дни. 

 Оповестяването става по следния начин: 

 А. Органите за управление – от дежурния към ОбщСС след указания от кмета 

на общината (според обстановката); 

 Б. Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия – 

от дежурния към ОбщСС след указания от кмета на общината (според 

обстановката); 

 В.  Сили за реагиране – от оперативния дежурен, след координация с кмета на 

общината, ”ССИ, ОМП и ЗН ”, управители на фирми; 

 Г.  Населението – от кмета на общината, след координация със ССИ, ОМП и 

ЗН. 

 За своевременното информиране на населението за създадената обстановка е 

нужно: 

 а) готовност за използване на местните средства за масова информация (радио, 

телевизия и преса, подвижни оповестителни системи монтирани на МПС) за 

оповестяване на населението и даване на указания за поведение, действия  и защита 

при ядрена и радиационна авария; 

 б) разясняване на населението чрез средства за масова информация 

особеностите на бедствието, поведението и действията на населението при ядрена и 

радиационна авария и информиране за създалата се обстановка. 

Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на  

населението при радиационна и ядрена авария на територията на община 

Главиница може да се осъществи и чрез комуникационно-информационна система, 

наречена „Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при 

бедствия”.  
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Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на 

Единната спасителна система са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с 

едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.  

- Алармирането е изпращане на предварително записано 

съобщение съгласно до лицата в групите при възникнало бедствие със 

следния текст:  

 

При авария в АЕЦ "Козлодуй":  

"Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!  

"Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!"  

"Внимание, авария в АЕЦ "Козлодуй"!  

"Внимание, авария в АЕЦ "Козлодуй"!  

"Внимание, авария в АЕЦ "Козлодуй"!  

 

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 

възникване или при възникнало бедствие, 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 

за решение за реагиране на дадено събитие.  

- 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 общинско ниво, кметство и 

населено място се осъществява от ОЦ при РД ПБЗН Силистра, по разпореждане на 
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директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" 

Силистра.  

При възникване на ядрена радиационна авария, изискващо координация на 

общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и 

оповестяването се извършва и въз основа на искане на Кмета на община.  

Исканията се приемат чрез ОЦ при РД ПБЗН Силистра. 

 

VIII.МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВНЕ СЛЕД ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА 

АВАРИЯ  

 
Въстановяването след ядрена и радиационна авария обуславя необходимостта 

от предприемане на цялостна система от мерки и активиране на силите за реагиране 
и населението при критична ситуация.  
 В зависимост от това дали цялата община е била подложена на радиоактивно 
замърсяване или част от нея, се създават необходимите групировки от сили и 
средства, прегрупиране, и при необходимост включване на допълнителни сили и 
средства, на основните и други съставни части на единната спасителна система.  

Ведомствата и фирмите създават необходимите групировки от сили и средства 
съгласно плановете си за защита при бедствия и съобразени с конкретната 
обстановка.  

Постовете за радиационно наблюдение и информация работещи в учестен режим 
осъществяват непрекъснат контрол на гама-фона.  

Дозиметричния контрол за заразеността на въздуха, почвите, водите, 
хранителните и селскостопански продукти, животните и животинската продукция 
се извършва чрез пробовземачески групи към лабораториите на РЗИ, ДВСК, В и К, 
ВХЕИ –ВС и ОДБХ, а анализа и експертното заключение се правят и дават в 
лабораториите на РИОСВ– Русе.  

Дозиметричния контрол на хората се осъществява с индивидуални дозиметри и 
организирано по груповия способ в болничните заведения.  

Ведомствата и фирмите чрез собствени разузнавателни органи осъществяват 
дозиметричен контрол на техниката и прилежащите им райони.  

Фирмите за комунално-битови услуги създават основните групировки от 
собствени и предадени сили и средства за извършване на СНАВР. В това 

направление ще действат и придадени сили и средства от териториалните модули 
на ВС, съгласно плана за взаимодействие. Фирма “ВиК”-ООД-Силистра, чрез 

специализираните си групи създава условия за нормално или режимно 
водоснабдяване на населените места при провеждане на СНАВР. 
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ОПУ и фирмите “Пътно поддържане” имат готовност за извършване на 
ликвидационни мероприятия по цялата пътна мрежа в областта и прилежащите и 
сервитути.  

Ведомствата и фирмите със собствени сили и средства провеждат спасителни и 
ликвидационни мероприятия на прилежащите им територии.  

Кмета на общината организира и координира временното извеждане и 
предоставяне на неотложна помощ на пострадали лица, предоставянето на 
възстановителна помощ на населението и извършването на неотложни 
възстановителни работи при бедствия. Времето и организацията за започване на 
СНАВР зависи от данните от радиационното разузнаване, скоростта за 
придвижване на радиационния облак, метеорологичната обстановка, засегнатостта 
на областта като цяло или отделни райони.  

Въвеждат се в действие първо силите и средствата за извършване на общите 
ликвидационни мероприятия–дезактивация и обеззаразяване.  

Освобождаването на колективните средства за защита от населението ще 
стане,след като се извършат основните ликвидационни мероприятия за намаляване 
на рискаот радиационно зарязяване и след съобщение по средствата за масово 
осведомяване.  
Ликвидационните мероприятия включват: 

- Извършване на постоянен дозиметричен контрол.  
- Дезактивация на улици, тротоари, площади, детски площадки, паркинги, 

пазарища, водооточни съоръжения и др.  
- Дезактивация на пътна мрежа, пътни съоръжения и сервитути.  
- Дезактивация на здания, техника и оборудване.  
- Дезактивация на водоизточници и водоподаващи съоръжения;  
- Дезактивация във фир ми, складове за хранителни стоки, магазини;  

- Дезактивация в болнични заведения, ведомства, учреждения;  
- Заразени отпъдъчни материали се загробват на специално подготвени 

места,определени от специализираните общински служби;  

- Дезактивация на тревни площи; 
- Дезактивация на ферми, обори, складове за фуражи и прилежащите територии;  
-  Преораване или снемане на заразени почви и депонирането им в специални депа;  
- Няколкократно провеждане на някои мероприятия предизвикано от 

неблагоприятни атмосферни условия.  
Дезактивация и обеззаразяване се провежда и чрез използването на специални 

технологии за преработка на животинска и селскостопанска продукция. Целта на 
тези мероприятия е получаване на крайни продукти за задоволяване потребностите 
на населението, които да отговарят на изискванията на БДС и ОНРЗ.  
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Прилагането на специални рецептурни решения в млекопреработването 
имасопреработването водят до редуциране степента на радиоактивно замърсяване 
под 6 известни прагови норми, временни аварийни норми и минимализиране 
натрупването на радионуклиди в организма на хората.  

Освен технологичните се правят и други радиационно-защитни мероприятия, 
като:  
- спазване на санитарно-хигиенните мероприятия 

- Изхранването на децата, бременните жени и майките кърмачки с наличните най-

чисти храни. За целта по разчети на РЗИ ще се разкрият районирано пунктове, 

които ще се снабдяват директно от складовете на фирмите, под контрола на 

медицинските органи и РЗИ, с херметизирани и обработени по специални 

технологии хранителни продукти. Като такива могат да се използват създадените 

районирани детски кухни; 

- Снабдяване с хранителни продукти в складовете и магазините от незасегнати 

райони; 

- Приемане с складовете и борсите на растителни продукти след дозиметричен 

контрол и сертификат; 

- Разкриване от фирма “ВиК”-ООД-Силистра на временни  водораздаващи  

пунктове.  При необходимост се усилват с водоноски от базите на РДПБЗН и от ВС;  
- Организиране в общинските и районни болници за амбулаторно изследване на 

групите, извършващи ликвидационни мероприятия и населението.  
Извършването на мероприятия по дезактивация чрез изгаряне на радиоактивно 

замърсени продукти и предмети не се допуска.  
Използване на водоизточници от дълбоки сондажи, йодни таблетки и правила за 

поведение при ядрена авария 

 

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 
 

Информацията за гражданите и за средствата за масово осведомяване ще 
се предоставя от Пресцентъра на Областна и общинска администрация – 
Главиница, след предварително съгласуване с Областния управител и Кмета 

на общината. Също така информацията се публикува в интернет страницата 
на Община Главиница – www.glavinitsa.bg  

 

 

 

 

 

 

http://www.glavinitsa.bg/
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Приложение № 4 
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I. Анализ и оценка на риска от възникване на пожари. 

 

Големи пожари могат да възникнат в обекти от промишлеността и критичната 

инфраструктура, в горски масиви и земеделските площи (през периода на жътва). 

Пожарът е неконтролирано горене, което заплашва човешкия живот и здраве, 

материални ценности или природната среда. Пожарът може да бъде инцидентен 

или умишлено предизвикан (палеж) с цел саботаж или в резултат на пиромания или 

е причинен нежелано.  

Горският пожар е пожар, развиващ се в необработваеми терени, най-често 

гори. Той унищожава растителност, животни, микроорганизми, необходими за 

нормалното протичане на кръговрата в живата природа.  

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. 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.  

Вероятност за възникване на пожари на територията на общината съществува 

в обекти на националното стопанство - бензиностанциите, газостанциите, 

селскостопански постройки, обекти от сферата на търговията, транспорта и 

услугите, обществени сгради и домовете на граждани.  

През горещите летни месеци могат да възникнат големи горски пожари в 

следните райони: 

Землищe Малък Преславец - Лясковеца- 432 ха и Малка локва- 292 ха 

Землище Коларово – Коларовска  гора смесена - 244 ха 

Землище Богданци - Айкъна- 220 ха и Тасладжа - 343 ха 

Землище Черногор - Карамана - 346 ха 

Землище Главиница - Горски кът -123 ха 

 

II. Мерки за предотвратяване или намаляване на риска от големи 

пожари.  

 

За намаляване на риска от полски и горски пожари е необходимо 

изворшването на следните мероприятия: 

- разораване на минерализована ивица около пожароопасния обект със 

следните параметри: 

 - дължина – 200 м 
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 - ширина -  3,0 м 

 - дълбочина – 0,15 м 

- определяне горските площи с повишена пожарна опасности поставяне на 

предупредителни табели 

- пожаробезопасно почистване на сечищата от фирмите извършващи сечта.                                                                                                                                

- да не допуска палене на житни и царевични стърнища в горския фод и на 

500 м от неговите граници. 

- Поддържане през целия противопожарен сезон разораването на 

минерализованата налична ивица. 

- Поддържане комплектоването на противопожарните депа съгласно 

изискванията. 

1. Площадки за кацане на хеликоптер; 

 - до всеки посоянен водоизточник за противопожарни нужди 

 - поляните в близост до горският фонд 

 - селскостопанско летище - с.Сокол 

 2.Постоянни водоизточници за противопожарни нужди 

 - река Дунав - пристанище Малък Преславец 

 - Язовири до с. Коларово, с. Сокол и с.Зафирово 

 

За обекти от промишлеността и критичната инфраструктура:  

- изследване, анализ и оценка на риска за възникване на големи пожари в 

обекти от промишлеността и критичната инфраструктура на територията на 

общината; 

- изготвяне на списък на потенциално опасните обекти (ПОО); 

- създаване на организация по осъществяването на държавен противопожарен 

контрол в ПОО и предприемане на превантивни мерки, целящи намаляване 

на предпоставките от възникване на пожари в обекти от промишлеността и 

критичната инфраструктура 

- създаване на условия за провеждане на успешно пожарогасене и евакуация 

при евентуално възникнали пожари 

 

За горски масиви  

- изследване, анализ и оценка на риска за възникване на големи пожари в 

горския фонд на територията на страната;  

- изработване на карти, класифициращи горския фонд по степен на пожарна 

опасност; 

- организиране на взаимодействие с органите на ИАГ при МЗХ за 

осъществяване на ефективна дейност по намаляване на предпоставките от 

възникване на пожари в горския фонд; 
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- създаване на условия и провеждане на успешно пожарогасене на възникнали 

пожари. 

 

За земеделски масиви  

- изследване, анализ и оценка на риска от големи пожари в земеделските 

площи, засети със зърнено-житни култури, маслодайни и влакнодайни 

култури на територията на общината;  

- изработване на карти, класифициращи земеделските масиви според степента 

на Пожарна опасност; 

- създаване на организация по осъществяването на мероприятия за 

обезопасяване на земеделските масиви и по взаимодействието с органите на 

КТИ при МЗХ за предприемане на конкретни мерки целящи намаляване на 

предпоставките от възникване на пожари; 

- създаване на условия за провеждане на успешно пожарогасене на възникнали 

пожари. 

 

III. Мерки за защита на населението при големи пожари.  

 

Община Главиница планира и провежда мерки за защита на населението при 

пожари като организира и координира:  

- анализа, оценката и прогнозата за характера и последствията от най- често 

проявяващите се пожари;  

- разработването и актуализирането на планове за защита при пожари; 

- поддържането на непрекъснато денонощно дежурство;  

- формирането и поддържането на сили и средства за провеждане на СНАВР 

във възникналите огнища на пожари; 

- създаването на организация за действие и взаимодействие между органите за 

управление и силите за провеждане на мероприятия по защитата на 

населението и извършване на СНАВР; 

- поддържането в добро състояние на общинските и местните пътища; 

- защитата на водоизточниците, поддържане на готовност при недостиг на вода 

за осигуряване на допълнителни пунктове за снабдяване с вода и включване 

на допълнителни водоизточници; 

- дейностите по доставката на основни строителни материали за нуждите на 

неотложните аварийно-възстановителни работи;  

- информирането на населението за възможните пожари на територията на 

областта, както и за правилата за действие и поведение при възникването им. 
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IV. Разпределение на задълженията и отговорните длъжностни лица за 

изпълнение на предвидените мерки.  

 

Полски пожари могат да възникнат през летния сезон по време и след 

жътвената кампания. 

  В случай на възникване на горски или полски пожар участък "ПБЗН" - 

Главиница и гасаческите групи на кметствата съсредоточават основните си усилия 

за своевременно пожарогасене и оказване на мед.помощ на пострадалите от 

пожара. По решение на общинския щаб, застрашеното население и животни се 

извеждат на безопасни места. 

         Организирането и провеждането на СНАВР при големи полски и горски 

пожари се осъществява от общинския щаб на общината, силите и средствата 

предвидени в плана. При възникване на пожар, сигнал за същия най-вероятно ще 

бъде получен от граждани от съответното населено място. 

Противопожарно осигуряване 

    Извършва се за направа на просеки в горящите участъци за недопускане 

разпространението на пожара и за снабдяване на гасителната техника. Осъществява 

се с пътна и земекопна техника от земеделски стопани и специализирана от 

РД"ПБЗН". 

 При големи полски и горски пожари  взаимодействието за координиране и 

своевременно провеждане на СНАВР със силите и средствата на общината и 

кметствата се осъществява от общинския щаб. 

        Екипи на РД "ПБЗН" незабавно пристигат в района на пожара и започват 

пожарогасенето, като в последствие се включват и гасачески групи от кметствата. 

         Подвозването на вода /ако е необходимо/ ще се извърши с автоцистерни или 

вoдoноски от "В и К" и от Земеделските кооперации 

         Провеждането на спасителните работи и пожарогасенето до пристигането на 

органите на РД  ”ПБЗН” се ръководи oт общинския щаб, който координира 

действията между силите и средствата, включваща други сили и средства от 

незасегнати райони и изготвя необходимите донесения до ОблСС. 

РД „ПБЗН” след привеждане на силите за реагиране за действие при пожар, 

във взаимодействие със силите за реагиране на ОД на МВР и ЕСС с основните сили 

и средства провежда спасителна и пожарогасителна дейности в района на пожара и 

мероприятия за противопожарно осигуряване на близките населени места, а с част 

от силите и средствата осигурява маршрутите за въвеждане силите на ЕСС, за 

извеждане на застрашеното население и осигуряване обществения ред в 

застрашените от пожара населени места.  

Впоследствие се изисква от ОД на МВР съдействие за отцепване района на 

пожара, пренасочване движението по обходни маршрути провеждане на 
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охранителни мероприятия за осигуряване на обществения ред и охрана на 

собствености и обекти. Съвместно с ОД на МВР се извършват оперативно - 

издирвателни и следствени действия за установяване причините за пожара.  

Спасителните и пожарогасителните дейности и мероприятия по 

противопожарното осигуряване се извършват от РД „ПБЗН”.  

Всички мероприятия се извършват по сменно при пълно спазване на мерките 

за безопасност при действие в района на пожара.  

Основни мероприятия и задачи се изпълняват от РД „ПБЗН”:  

- Осигуряване на информация за характера на пожара и обстановката в 

района;  

- спасяване на хора и провеждане на евакуация на застрашени граждани;  

- ограничаване разпространението на пожара;  

- осигуряване на местопроизшествието на необходимите количества 

гасителни вещества, пожарна техника, специализирана техника, ГСМ и др. за 

ликвидиране на пожара  

- осигуряване на взаимодействие с пристигналите на място допълнителни 

сили и средства на РД „ПБЗН”, на съседни РД „ПБЗН” и на други ведомства;  

- потушаване (ликвидиране) на възникналия пожар;  

- противопожарно осигуряване на обекти и населени места в близост до 

възникналия пожар.  

Общинския щаб ще извършва координация за нуждите от храни, вода, 

медицински изделия, лекарствени продукти и други, а секретаря на общинската 

администрация, подпомаган от специалист от РД ПБЗН и експерти от общината ще 

извършват оценка на нуждите и последващо осигуряване на храни, вода, 

медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост.  

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.  

Органите на МВР извършват:  

- Отцепване(изолиране) на района, поразен от пожар;  

- Осигуряване на обществения ред и организация на движението;  

- Осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на 

населението, разпределение на лекарства, опазване на общественния ред и 

др.;  

- Осигуряване реда и безопастността при евакуация на населението и 

материалните ценности от района, чрез регулиране на движението по 

маршрутите за евакуация;  
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- 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.  

 

Медицинското осигуряване се организира от ЦСМП на територията на 

Общината за оказване помощ на пострадалите в близост до мястото на бедствието.  

Болничното лечение на пострадалите ще се извършва в болничните заведения на 

гр.Тутракан и гр.Силистра. 

За санитарен транспорт се използуват 2 бр. линейки на Спешна помощ. 

 

V. Средства и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите. 

 

Източниците за финансиране по Общинския план за защита при бедствия са 

републиканският бюджет, общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ и др. 
Когато финансирането е за сметка на републиканския бюджет, съгласно чл. 

61, т. 1 и т. 2 на Закона за защита при бедствия, при снегонавявания и обледявания 
на територията на областта, финансовите средства за изпълнение на Областния 
план за защита се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните 
министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на 
общините с републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на 
Република България за съответната година. 

Изхранването на засегнатото население и на участниците в СНАВР се 

извършва от Домашния социален патронаж - гр.Главиница, който се развръща в 

близост до мястото на провеждане на СНАВР. Необходимите средства за 

изхранването на приблизително 2000 бр. жители засегнати от бедствието, за 3 дни 

приблизително е в размер на 30000 лв. 

За отстраняване на щетите са необходими приблизително 5000 лв. 
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За осигуряване на обществения ред и сигурността са необходими 

приблизително 1000 лв. 

Средства предвидени за дезинфекция приблизително 2000 лв. 

Техниката предвидена в плана се явява изправна и заредена с гориво поне за 

едно денонощие. 

Средствата необходими за извършване на СНАВР и възстановяване на 

засегнати или разрушени обекти общинска или частна собственост ще бъдат искани 

от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет (МКВПМС). 

 

VI. Начин на взаимодействие между съставните части на Единната 

спасителна система. 

  

 Общото ръководство на дейностите по защита се осъществява от кмета на 

общината. 

За непосредствено ръководство на СНАВР се изпраща оперативна група в 

състав: 

         1. Секретар на община 

         2.  "ССИ, ОМП и ЗН"  

         3. Началник „УСОГ” 

         4. Началник на участък „ПБЗН” гр.Главиница 

 

 Предаване на информация между кмета на общината (Общинския щаб), между 

съставните части на Единната спасителна система, районите за провеждане  на 

спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи може да се 

осъществява и чрез дежурния при ОбСС. 

 Дейностите по оперативната защита се координират от ръководител на място, 

определен съгласно чл. 31, ал. 2 от Закона за защита при бедствия - който е 

директора на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" Силистра, или 

оправомощено от него длъжностно лице. 

 Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между 

частите на единната спасителна система при провеждането на спасителните и 

аварийно-възстановителните работи. 

 Координацията на действията за провеждане на аварийно възстановителни 

работи се осъществява от щаб за изпълнение на Общинския план за защита при 

бедствия и за взаимодействие с областния щаб, назначен със заповед на кмета на 

общината в Община Главиница. В заповедта са определени основните задачи, 

начините за оповестяване, работното място, време за явяване след оповестяване на 
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членовете на щаба. Основните функционални задължения на всеки един член на 

щаба са:  

- Анализ на бедствената ситуация в следствие на пожар;  

- Оценка на щетите от пожара;  

- Даване на предложения за действия по приоритет в зависимост от  

компетенциите си. 

 Дейността на щаба се заключава в следното: 

 създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и 

обобщаване на информация за създалата се обстановка при възникване на пожара; 

 Проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация; 

 Изработване на необходимите разчети и вземане на решения; 

 Довеждане до знанието на подчинените структури на приетото 

решение; 

 Отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на 

решението на щаба за координация на СНАВР. 

Координацията на съставните части на единната спасителна система в област 

Силистра се осъществява чрез оперативния център на Регионална дирекция на 

Пожарна безопасност и защита на населението - Силистра.  

Оперативния център извършва следните дейности:  

1. Приема и оценява информацията за възникналия пожар;  

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 пожар;  

4. По искане на кмета на общината организира включване на предвидените в 

Плана за защита при пожари 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 

Силистра. 

Взаимодействието между съставните части на единната спасителна система 

се извършва чрез дежурния към ОбщСС на Община Главиница. След възникване на 

бедствието дежурният към ОбщСС уведомява по телефона кмета на Общината и 
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секретаря на Общинския щаб. По разпореждане на кмета дежурният към ОбщСС 

уведомява по телефона останалите членове на Общинския щаб.  

Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни  връзки, 

мобилни телефонни връзки и интернет връзка/ на общината с околния свят - ОЦ, 

областния управител, със съседни общини и населени места, кметствата от общината 

и длъжностни лица от общината са: 

- Технически комплекс за оповестяване ТКО за връзка по команден ред с 

областен дежурен по линия на държавното оповестяване за кризи от военен и 

невоенен характер; 

- Стационарен телефон за връзка с номер 08636 - 22-20 и 08636 - 31-20 – при 

дежурния към ОбщСС; 

- Списък с телефони за връзка (мобилни и стационарни) на Щаба за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия, състава на общинската 

администрация, органи на изпълнителната власт, търговски дружества и фирми, 

организации с нестопанска цел на територията на общината; 

Схемата на свръзката за оповестяване на общинския щаб за изпълнение на 

плана за защита при бедствия е посочен в Приложение № 7.  

Схемата на свръзката за оповестяване на силите и средствата на единната 

спасителна система са посочени в Приложение № 10. 

Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо 

комуникациите по време на бедствие е секретарят на Общинския щаб – ”ССИ, ЗН и 

ОМП ”. 

  За осъществяване на мероприятията  по опазването на реда и сигурността на 

гражданите в засегнатите райони със силите и средствата на  УМВР гр.Главиница и 

У “ПБЗН” гр.Главиница се изграждат следните групи: 

 - групи за изграждане на КПП, регулиране на движението и указване маршрута 

за движение на допълнително привлечените сили; 

 - група за отцепване на района; 

 - група за предотвратяване и разкриване на престъпления; 

 - група за оказване на съдействие на държавни органи и организации; 

 - резерв и дежурни; 

 - служебни автомобили; 

 - автомобили на У ”ПБЗН” гр.Главиница; 

  

 Отговорни длъжностни лица са: 

- Секретар на Община; 

- Нчалник на УМВР гр.Главиница; 

- Началник на участък „ПБЗН” гр.Главиница; 

- Директор на общинско предприятие „ОИиКД”; 
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VII. 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 пожари; 

 

При възникване на горски или полски пожари кмета на най – близкото 

населено място известява дежурните по У "ПБЗН" тел. 112 и тел. 160 (08636 - 31-

70) и дежурния по ОбщСС в общината, който назабавно докладва на дежурния по 

ОблСС - Силистра. Дежурния по У „ПБЗН” изпраща дежурната бойна смяна за 

гасене на пожара, а дежурният по ОбщСС оповестява Председателя и Секретаря на 

общинския щаб. По тяхно разпореждане се привеждат в готовност силите и 

средствата за участие в пожарогасенето. Дежурния по ОбщСС прави неоходимите 

донесения до ОблСС. 

Оповестяването и временното извеждане на населението от застрашените зони 

се извършва по решение на Общинския щаб при неблагоприятни метереологични 

условия, се пристъпва към извеждане на застрашеното от обгазяване население.  

Комуникационно - информационната система се планира да осигури 

необходимата телекомуникационна поддръжка и информационни средства 

(апаратни и програмни) на общинско и локално ниво. Свръзките се организират на 

базата на комплексно използване на различните свързочни средства, като особено 

се използват възможностите на радиосредствата за оперативна и аварийна свръзка с 

мобилните обекти за предаване на данни. Използват се и запазената стационарна 

НСС, интернет, мобилни оператори. 

Целта на организацията на комуникационно-информационната система е да се 

организира и поддържа устойчива комуникационно-информационна система на 

базата на: ТКО - АСО и подвижни средства за  свръзка, автоматизираната система 

за управление и взаимодействието  на органите и силите на РД „ПБЗН” гр.Силистра 

за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при 

бедствия, аварии и катастрофи  във възникналите огнища на поражение 

(заразяване) на територията на  общината. 

 

 

Основни задачи: 

 Осигуряване своевременно оповестяване на населението от  

застрашените райони, органите на общинския щаб и силите за  

провеждане на мероприятия по защитата на населението и  извършване 

на спасителни и аварийни дейности. 
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 Осигуряване на устойчива и непрекъсната връзка и информационен 

обмен между органите за управление, силите и средствата, 

предназначени и заделени за предотвратяване и ликвидиране на 

последствията от бедствия, аварии и  катастрофи. 

 Осигуряване на комуникациите и информационния обмен необходими 

за взаимодействие между силите и средствата на  ведомствата при 

провеждането на СНАВР.  

Комуникационно-информационната система е организирана на базата на 

комплексно използване на съвременните информационни и комуникационни 

технологии и средства, като с предимство се използват мрежите на обществените 

далекосъобщителни оператори, предоставящи гласова телефонна услуга 

(телефонните канали на бтк  и мобилните оператори) и използване възможностите 

на радиосредства за оперативна и аварийна свръзка. 

   Оповестяването се осъществява по действуващата комуникационно-

информационна система на РД „ПБЗН” с използване на телефонните канали от 

обществените далекосъобщителни мрежи (ОДМ), радиото и телевизията. 

Съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и 

оповестяване – автоматизираната система за оповестяване /ТКО/ със заложен 

принцип на приоритет и автоматизирано отнемане на канали за обмен при 

възникване на критична, аварийна или бедствена ситуация в зоната на 

наблюдавания обект. 

Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация 

за осъществяване на дейността - дежурен по общински съвет по сигурност получава 

сигнал за бедствие от областния дежурен. 

Управлението на спасителните и неотложни аварийно - възстановителни 

работи (СНАВР)  при бедствия, се осъществява от Общинския щаб. За оказване на 

помощ при ръководството на СНАВР, Общинския щаб изпраща оперативна група 

(ОГ) в засегнатите райони. 

При големи пожари управлението, ще се осъществи от основния пункт за 

управление –  сградата на общинска администрация. 

 

Връзка с общинския център 

Тел. 08636/20- 40; факс:08636/22- 58 

E-mail: obshtina@glavinitsa.bg         

   Дежурния по ОбщСС оповестява председателя и секретаря на общинският 

щаб. По разпореждане на председателя на щаба дежурния оповестява ОЦ и 

mailto:obshtina@glavinitsa.bg
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кметствата, учрежденията и фирмите определени за участие в СНАВР посредством 

телефона.  

  Системата за оповестяване/предупреждение на Общинския щаб за 

изпълнение на плана за защита при бедствия, на общинската администрация и 

населението на общината включва комплекс от мероприятия, осигуряващи 

приемане на сигнали по линия на дежурния в Общината за кризисни състояния – 

природно бедствие,  пожар,  екологична катастрофа, епизоотична криза и други. 

Дежурният е в състояние да предава информация за възникнали бедствия към ОЦ и 

дежурния в областна администрация, да оповестява състава на общинската 

администрация, да подават информация до търговските дружества, организации със 

стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на Общината. 

 “Бедствено положение” се обявява със заповед на кмета на общината. 

 Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител. 

 В заповедта се определя начало на въвеждане на бедственото положение и 

срокът на неговото действие, но не повече от 30 дни. 

 Оповестяването става по следния начин: 

 А. Органите за управление – от дежурния към ОбщСС след указания от кмета 

на общината (според обстановката); 

 Б. Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия – 

от дежурния към ОбщСС след указания от кмета на общината (според 

обстановката); 

 В.  Сили за реагиране – от оперативния дежурен, след координация с кмета на 

общината, ”ССИ, ЗН и ОМП и”, управители на фирми; 

 Г.  Населението – от кмета на общината, след координация със ССИ, ЗН и 

ОМП. 

 За своевременното информиране на населението за създадената обстановка е 

нужно: 

 а) готовност за използване на местните средства за масова информация (радио, 

телевизия и преса, подвижни оповестителни системи монтирани на МПС) за 

оповестяване на населението и даване на указания за поведение, действия  и защита 

при пожари; 

 б) разясняване на населението чрез средства за масова информация 

особеностите на бедствието, поведението и действията на населението при пожари 

и информиране за създалата се обстановка. 

Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на  

населението при големи пожари на територията на община Главиница може да се 

осъществи и чрез комуникационно-информационна система, наречена 

„Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия”.  
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Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на 

Единната спасителна система са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с 

едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.  

- Алармирането е изпращане на предварително записано 

съобщение съгласно до лицата в групите при възникнало бедствие със 

следния текст:  

 

"Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!  

"Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!"  

"Внимание, пожар"!  

"Внимание, пожар"!  

"Внимание, пожар"!  

 

- Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с 

допълнителна информация, изготвена към момента на опасност от 

възникване или при възникнало бедствие, 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 

за решение за реагиране на дадено събитие.  

- 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 общинско ниво, кметство и 

населено място се осъществява от ОЦ при РД ПБЗН Силистра, по разпореждане на 

директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" 

Силистра.  

При възникване на пожари, изискващо координация на общинско ниво, 

кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва 

и въз основа на искане на Кмета на община.  

Исканията се приемат чрез ОЦ при РД ПБЗН Силистра. 

 

VIII. МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВНЕ СЛЕД ПОЖАРИ 
 

1.Вътрешно за общината подпомагане. 
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1.1.Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за 
подпомагане на засегнатото население  
 За пострадали, нуждаещи се от медико-социални грижи – заместник кмет 
“Хуманитарни дейности”;  
 За пострадали, нуждаещи се от временно настаняване – заместник кмет 
“Стопански дейности”.  

1.2. Дейности за осигуряване на подслон, храна вода и други от първа 

необходимост на пострадали нуждаещи се. 

 - определяне на длъжностни лица от ресорните зам. кметове за работа в 

“мястото за намеса”; 

 - осигуряване с транспорт с висока проходимост;  
 - изготвяне на списък на лицата, нуждаещи се от помощ (на кой адрес са, от 

каква помощ се нуждаят);  
 - даване на указания (разяснения) къде ще бъдат насочени; 

 - необходимост от транспорт за евакуация (от определен адрес); 

 - други мероприятия (според обстановката) 

 1.3.Ред за извършване на спешни доставки след пожар. 

Реда за извършване на спешни доставки се определя от кмета на общината 

след:  
- получаване на актуална информация от кметовете на кметства за 

обстановката в общината или най-засегнатите райони;  
- анализ на информацията в Щаба за изпълнение на общинския план за защита 

при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и 
чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия.;  

- набелязване на мероприятия за незабавно изпълнение; 

- вземане на решение от кмета на общината; 

- даване на указания на длъжностните лица по видовете осигурявания за   
приоритетни доставки в определени обекти на общината – социални домове, 
училища и детски градини, големи квартални магазини.  

2. Външно за общината подпомагане.  

2.1.Ред за изготвяне на заявките/исканията. 
Исканията за външно за общината подпомагане се изпращат до 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски 
съвет  
 2.1.1 Разплащане на непредвидени разходи за СНАВР при пожарогасене на 
включените чрез ОЦ на РД „ПБЗН” Силистра - МВР сили и средства на ЕСС.  

Исканията са внасят от кмета на общината за включените сили и средства на 
единната спасителна система (търговски дружества, еднолични търговци, 
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юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на 
Министерството на здравеопазването и др.).  

Към искането се прилагат:  
 - акт за възлагане провеждането на спасителни и неотложни аварийни работи на 

привлечените сили и средства на единната спасителна система;  
 - разходооправдателни документи.  
 2.1.2 Средства за неотложни възстановителни работи 

Исканията се внасят от кмета на общината с цел предоставяне на средства за  
извършване на неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на 
имоти - държавна или общинска собственост, читалища и молитвени домове на 
религиозни институции, засегнати от пожар. Искането се изпраща в 14-дневен срок 
от възникване на бедствието по форма за всеки отделен обект.  

Копие от информационната форма се изпраща до областния управител за 

сведение. 

Към искането се прилагат: 

- копие от акт за собственост и концесионен договор (ако има такъв);  
- декларация за наличие на други източници за финансиране, включително 

застрахователно обезщетение;  
- експертиза и заключение (по форма);  
- проект с описание на видовете дейности, вид и обем на неотложните 

възстановителни работи, заверена скица за местоположението на обекта, 
техническа спецификация с подробна количествена и стойностна сметка и 
становище от компетентен орган - ако такова се изисква за извършването на 
дейността.  

 2.1.3. Предоставяне на възстановителна помощ  
Право на възстановителна помощ имат собствениците за законно построените си 

и единствени жилища или лица, които имат учредено право на ползване на тези 
жилища.  

 В срок до 14 дни от бедствието кмета на общината изпраща в комисията за 
възстановяване и подпомагане към МС и на областния управител информационна 
форма за всеки засегнат обект.  

Кмета на общината издава заповед за сформиране на общинска комисия за 
установяване и оценка на вредите от пожара. В комисията се включва и 
представител на РД "ПБЗН" Силистра – МВР и един експерт-оценител.  

 В едномесечен срок от сформирането си комисията изготвя протокол за оценка 
на вредите причинени от пожара и предложения за начина на подпомагане. Към 
протокола се прилага и снимков материал.  

 В срок до 3 месеца след изпращане на информационната форма кмета на 
общината внасят в комисията искане за възстановителна помощ.  
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Към искането за възстановителна помощ за всеки отделен обект се прилагат: 

1. копие от акт за собственост или за учредено вещно право на ползване на 

имота; 

2. удостоверение за данъчната оценка на имота; 

3. декларация от лицето, че засегнатото жилище е единствено и законно 

построено; 

4. протокол от общинската комисия .  
Възстановителната помощ се предоставя чрез кмета на общината за 

закупуване на строителни материали, извършване на строителни услуги или за 
подпомагане по предложен от общинската комисия начин.  

Предоставената за всеки обект помощ се определя в зависимост от 
претърпените вреди в размер, осигуряващ минимално необходимите битови 
условия на пострадалите.  

Общинската администрация, след бедствието, извършва и следното:  
- оповестяват решенията на комисията, като ги поставят на видно място в 

сградата на общината; 
- уведомяват лицата, на които е предоставена възстановителна помощ; 

- организират изпълнението на решенията на комисията  
 

Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за изготвяне на 
заявките/исканията (подготвя се типова форма на заявката/искането) е заместник 
кмет по “Стопански дейности”. 

Методическото ръководство и контрола по изготвяне на заявките/исканията 
се осъществява от заместник кмет по “Стопански дейности”.  

Техническото изготвяне на заявките/исканията се осъществява от 
директорите на дирекции, касаещи ликвидирането на последствията от пожари се 
извършва от отдел „Устройство на територията”.  

Място за получаване на помощите - по указания на кмета на общината ( 

според обстановката ).  
Отговорни длъжностни лица от общинската администрация,координиращо 

външното и вътрешното подпомагане - ресорни заместник кметове са тези, според 
вида на помощта и конкретната обстановка. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 
 

Информацията за гражданите и за средствата за масово осведомяване ще 
се предоставя от Пресцентъра на Областна и общинска администрация – 

Главиница, след предварително съгласуване с Областния управител и Кмета 
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на общината. Също така информацията се публикува в интернет страницата 

на Община Главиница – www.glavinitsa.bg  
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Приложение № 5 
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I. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И РИСКОВЕТЕ ОТ 

СНЕГОНАВЯВАНЕ И ОБЛЕДЯВАНЕ. 

 

Община Главиница е разположена в североизточната е разположена в 

североизточната част на България, където през зимните месеци е подложена на 

влияние по арктическите североизточни ветрове, водещи до силни снежни бури и 

образуване на големи снегонавявания.  

През определен период от време през областта преминава само студен фронт 

придружен с валеж от дъжд, при който се получават обледявания по пътищата и по 

жиците на електропроводите.  
  

 Критичните участъци от пътната мрежа на територията на община Главиница 

са: 

- Път IV - 23531 - Долно Ряхово - навяване на големи преспи и заледяване на 

наклона преди селото; 

- Път IV 23525 - Косара – Богданци - навяване на преспи; 

- Път IV 23524 – Сокол – Суходол - навяване на големи преспи в района на 

чешмата; 

- Път IV 23522 – Суходол – Бащино - навяване на големи преспи в района до 

язовир Бащино; 

- ІV 23526- Сокол – Дичево - навяване на преспи; 

- ІV 21415-  Главиница – Осен – Стефан Караджа - навяване на големи преспи 

и заледяване на наклоните по целия участък на пътя; 

- Път III - 235 - Малък Преславец – Звенимир - навяване на големи преспи и 

заледяване на наклоните в района на язовир „Сокол- шосето”, на изхода на 

гр.Главиница на 1 км посока с. Подлес, както и определени райони по целия 

участък на пътя. 

Също така се провежда заседание при Областния управител на Област 

Силистра с органите за управление и се обсъжда готовността на всички отговорни 

организации и ведомства за действие при възникване на критична ситуация. 

Определят се задълженията за приоритетно снегопочистване, осигуряване на 

електрозахранване и снабдяване с горива за отопление на фирми и учреждения 

/училища, детски градини и обществени сгради/.  

Със силите на пътно поддържащите фирми, Общинското предприятие 

“Общински имоти и комунални дейности” и Областно пътно управление се 

осигурява свързаността на общинския център с населените места в общината, както 

и със съседни общини и областния център. Екипите от КАТ ”Пътна полиция” 

извършват разузнаване на пътната обстановка и организират въвеждането на 

ограничения за пътувания. Регионална дирекция „ПБЗН” със своите сили 
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организира спасяването на хора от закъсали автомобили по републиканската и 

общинска пътни мрежи и с високо проходимите си верижни машини оказват 

съдействие при превоза на болни лица, родилки и лица на хемодиализа. 

Аварийните екипи на „Енерго Про Мрежи” ЕАД регионален център Силистра 

насочват своите действия по локализиране и отстраняване на повредени 

съоръжения и проводи за осигуряване на нормално електрозахранване, както за 

населението, така и за фирми и учреждения от първостепенно значение / училища, 

хлебопекарни и ВиК съоръжения/. 

 

II. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

ОТ СНЕГОНАВЯВАНЕ И ОБЛЕДЯВАНЕ.  

 

Дейности за намаляване на риска са:  

-  извършване на подготвителни дейности за привеждане на техника и 

съоръжения за работа при тежки зимни условия.  

- прогноза за времето и подаване на същата на отговорните органи.  

- извършване на обучение и тренировки за поведение и действие на органите 

за управление, силите за реагиране и населението  

- проверка на В и К - съоръженията и подготовката им за работа при ниски 

температури.  

- проверка и подготовка на съоръженията на Енерго Про чрез провеждане на  

върхови ревизии:  

- подаване на информация за обстановката в областта чрез доклади за 

извършените мероприятия относно подготовката на община Главиница за зимния 

период.  

- Снегопочистване съгласно извършената обществена поръчка за 

снегопочистване и поддържане на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в 

населените места. 

 

Снегопочистването на Общинската пътна мрежа на територията на 

Община Главиница за зимен период ………. – ……………….г. ще се извършва 

от следните фирми: 

1. ……………………………………………………………… ще почиства 

участък ………………………………………………………………………. 
като разполага със следната техника за снегопочистване:  

- …………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………… ще почиства 

участък ………………………………………………………………………. 
като разполага със следната техника за снегопочистване:  
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- …………………………………………………………………………………. 

 

3. ……………………………………………………………… ще почиства 

участък ………………………………………………………………………. 
като разполага със следната техника за снегопочистване:  

- …………………………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………… ще почиства 

участък ………………………………………………………………………. 
като разполага със следната техника за снегопочистване:  

- …………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………… ще почиства 

участък ………………………………………………………………………. 
като разполага със следната техника за снегопочистване:  

- …………………………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………… ще почиства 

участък ………………………………………………………………………. 
като разполага със следната техника за снегопочистване:  

- …………………………………………………………………………………. 

7. ……………………………………………………………… ще почиства 

участък ………………………………………………………………………. 

като разполага със следната техника за снегопочистване:  

- …………………………………………………………………………………. 

 

 

III. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ 

СНЕГОНАВЯВАНЕ И ОБЛЕДЯВАНЕ.  

  

Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита от бедствия, 

Аварийните екипи на „Енерго Про Мрежи” ЕАД - регионален център Силистра,    

"В и К", формированията на фирмите и учреждения насочват основните си усилия 

за извличане на МПС и хора от преспите по републиканската и общинската пътна 

мрежа, оказване на медицинска помощ на спешните случай и отстраняване на 

аварии по жизненоважните комуникации и съоръжения. В последствие във 

взаимодействие с договорираната техника на снегопочистващите фирми и 

Земеделски кооперации, извършват снегопочистване на всички пътища и пълно 

възстановяване на нормалния живот в общината. 

 Мерките за защита на населението са: 

- Уведомяване на населението за влошаване на метеорологичната обстановка и 

участъците от РПМ;  
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- Осигуряване на продукти от първа необходимост в търговската мрежа на 

населените места;  

- Проверки за готовността за зимно поддържане на пътна мрежа на 

снегопочистваща техника, както и техническите възможности на фирмите и 

едноличните търговци за изпълнение на договорни задължения.  

- Създаване на необходимата организация за спиране на движението при 

снежни бури и поледици и планиране подходящи места за подслон, даващи 

възможност за евентуално настаняване на хора и МПС до привеждане на 

непроходимите пътища в състояние за движение при зимни условия.  

- Подготовката на училищата, детските градини и други социални заведения за 

работа при тежка зимна обстановка 

 

Хидрометеорологическо. 

Хидрометеорологическото осигуряване при обледявания и снегонавания се 

организира и води преди всичко за превантивното добиване на щормова 

хидрометеорологическа информация преди възникване на събитията,съпроводено с 

оповестяване на общсс, териториалните и обектови комисии по места от 

съответните органи на националния институт по метеорология и хидрология към 

българската академия на науките. В последствие данните от наблюденията на 

възникналото вече бедствие постъпват от органите на националния институт по 

метеорология и хидрология по установената цикличност от време. 

Непосредственото планиране и детайлизиране на мероприятията на 

хидрометеорологическото осигуряване на бедствието се осъществява от 

съответните териториални и ведомствени звена в необходимата подробност. 

Разузнаване 

Осъществява се от групи на РД”ПБЗН” гр.Силистра, УМВР гр.Главиница, У 

”ПБЗН” гр.Главиница и от водачи на МПС по пътищата от II - ри и III - ти клас. 

Установяват състоянието на пътната мрежа и докладват данните в ОбщСС. 

Информация за състоянието на пътната мрежа, КЕМ се събира и от дежурните на 

ОПУ, КАТ, Енерго Про ЕАД, В и К. 

При снегонавявания и обледявания разузнаването за осигуряване на СНАВР 

се организира от териториалниите органи, съвместно с органите на националния 

институт по метеорология и хидрология, КАТ и диспечерските пунктове на Пътно 

управление,  В и К,  и Енерго Про. 

Взаимнодействие на общинския щаб  и подчинените органи. 

При снегонавявания и обледявания взаимодействието с учрежденията и 

фирмите се организира от ръководството на общинския щаб за своевременно 

провеждане на СНАВР: 



 
 

154 

 

 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА  
 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА 
  

         - с общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при 

бедствия. 

         - с  пътноподдържащи фирми и земеделски кооперации - за 

своевременно почистване на пътната мрежа. 

         - с  РПУ - за отцепване на пътни участъци и въвеждане на ограничения 

на движението на мпс. 

         - с фирмите - съгласно плановете за взаимодействие. 

 

 

IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ 

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. 

 

С настъпването на зимния период кметът на община Главиница издава 

заповед за зимния период за предприемане на превантивни мерки за намаляване на 

последствията за населението и инфраструктурата при усложнена зимна 

обстановка. Извършва се обществена поръчка за снегопочистване на общинската 

пътна мрежа и улиците на населените места на територията на община Главиница. 

Проверяват се снегопочистващите фирми за тяхната готовност за усложнена зимна 

обстановка, както и изправността на техниката с която разполагат. 

При Областния управител на област Силистра се провеждат заседания на 

органите за управление и на тях се обсъжда готовността на всички отговорни 

организации и ведомства за действие при възникване на критична ситуация. 

Определят се задълженията за приоритетно снегопочистване, осигуряване на 

електрозахранване и снабдяване с горива за отопление на фирми и учреждения 

/болници, училища, детски градини и обществени сгради/.  

Областно пътно управление чрез пътноподдържащата фирма осигуряват 

свързаността на общинските центрове с областния център, както и със съседните 

области като извършват своевременно снегопочистване.  

Екипите от КАТ ”Пътна полиция” извършват разузнаване на пътната 

обстановка и организират въвеждането на ограничения за пътувания.  

Регионална дирекция „ПБЗН” със своите сили и техника организира 

спасяването на хора от закъсали автомобили по републиканската и общинска пътни 

мрежи, а с високо проходимите си верижни машини оказват съдействие при 

превоза на болни лица, родилки и лица на хемодиализа.  

Аварийните екипи на „Енерго Про Мрежи” ЕАД - регионален център Силистра 

анализират състоянието на мрежата и насочват своите действия по 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 / болници, хлебопекарни и ВиК съоръжения/.  
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МЕППР - мрежи ВН - Силистра чрез аварийни групи в подстанция Тутракан 

организира отстраняване на аварии по електропреносната мрежа 110 кВ и/или в 

подстанциите в следствие на обледяването.  

В и К със своите аварийни групи и специализирана техника организира 

отстраняване на повреди по водопроводи, В и К съоръжения в следствие на 

снегонавяванията и обледяването. 

 

V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ. 

 

Източниците за финансиране по Общинския план за защита при бедствия са 

републиканският бюджет, общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ и др.  
Когато финансирането е за сметка на републиканския бюджет, съгласно чл. 

61, т. 1 и т. 2 на Закона за защита при бедствия, при снегонавявания и обледявания 
на територията на областта, финансовите средства за изпълнение на Областния 
план за защита се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните 
министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на 
общините с републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на 
Република България за съответната година. 

Изхранването на засегнатото население и на участниците в СНАВР се 

извършва от Домашния социален патронаж - гр.Главиница, който се развръща в 

близост до мястото на провеждане на СНАВР. Необходимите средства за 

изхранването на приблизително 2000 бр. жители засегнати от бедствието, за 3 дни 

приблизително е в размер на 30000 лв. 

За отстраняване на последиците от снегонавяването ще се изразходват 

средства от общинския бюджет предвидени за снегопочистване, които са в размер 

на 50 000лв. 

Техниката предвидена в плана се явява изправна и заредена с гориво поне за 

едно денонощие. 

Средствата необходими за извършване на СНАВР и възстановяване на 

засегнати или разрушени обекти общинска или частна собственост ще бъдат искани 

от републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет (МКВПМС). 

 

VI. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ 

НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА. 

  

 Общото ръководство на дейностите по защита се осъществява от кмета на 

общината. 
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За непосредствено ръководство на СНАВР се изпраща оперативна група в 

състав: 

         1. Ссекретар на община 

         2.  "ССИ, ЗН и ОМП "  

         3. Директор ОП „ОИиКД” 

         4. Началник на участък „ПБЗН” гр.Главиница 

 Предаване на информация между кмета на общината (Общинския щаб), между 

съставните части на Единната спасителна система, районите за провеждане  на 

спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи може да се 

осъществява и чрез дежурния при ОбСС. 

 Координацията на действията за провеждане на аварийно възстановителни 

работи се осъществява от щаб за изпълнение на Общинския план за защита при 

бедствия и за взаимодействие с областния щаб, назначен със заповед на кмета на 

общината в Община Главиница. В заповедта са определени основните задачи, 

начините за оповестяване, работното място, време за явяване след оповестяване на 

членовете на щаба. Основните функционални задължения на всеки един член на 

щаба са:  

- Анализ на бедствената ситуация в следствие на снеговалежа;  

- Оценка на щетите от снеговалежа;  

- Даване на предложения за действия по приоритет в зависимост от  

компетенциите си. 

 Дейността на щаба се заключава в следното: 

 създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и 

обобщаване на информация за създалата се обстановка при снеговалежа; 

 Проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация; 

 Изработване на необходимите разчети и вземане на решения; 

 Довеждане до знанието на подчинените структури на приетото 

решение; 

 Отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на 

решението на щаба за координация на СНАВР. 

Координацията на съставните части на единната спасителна система в област 

Силистра се осъществява чрез оперативния център на Регионална дирекция на 

Пожарна безопасност и защита на населението - Силистра.  

Оперативния център извършва следните дейности:  

1. Приема и оценява информацията за усложнената зимна обстановка;  

2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система 

и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна 

процедура;  
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3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и 

населението при снегонавяване;  

4. По искане на кмета на общината организира включване на предвидените в 

Плана за защита при пожари 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 

Силистра. 

Взаимодействието между съставните части на единната спасителна система 

се извършва чрез дежурния към ОбщСС на Община Главиница. След възникване на 

бедствието дежурният към ОбщСС уведомява по телефона кмета на Общината и 

секретаря на Общинския щаб. По разпореждане на кмета дежурният към ОбщСС 

уведомява по телефона останалите членове на Общинския щаб.  

Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни  връзки, 

мобилни телефонни връзки и интернет връзка/ на общината с околния свят - ОЦ, 

областния управител, със съседни общини и населени места, кметствата от общината 

и длъжностни лица от общината са: 

- Технически комплекс за оповестяване ТКО за връзка по команден ред с 

областен дежурен по линия на държавното оповестяване за кризи от военен и 

невоенен характер; 

- Стационарен телефон за връзка с номер 08636 - 22-20 и 08636 - 31-20 – при 

дежурния към ОбщСС; 

- Списък с телефони за връзка (мобилни и стационарни) на Щаба за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия, състава на общинската 

администрация, органи на изпълнителната власт, търговски дружества и фирми, 

организации с нестопанска цел на територията на общината; 

Схемата на свръзката за оповестяване на общинския щаб за изпълнение на 

плана за защита при бедствия е посочен в Приложение № 7.  

Схемата на свръзката за оповестяване на силите и средствата на единната 

спасителна система са посочени в Приложение № 10. 

Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо 

комуникациите по време на бедствие е секретарят на Общинския щаб – ”ССИ, ЗН и 

ОМП”. 
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  За осъществяване на мероприятията  по опазването на реда и сигурността на 

гражданите в засегнатите райони със силите и средствата на  УМВР гр.Главиница и 

У “ПБЗН” гр.Главиница се изграждат следните групи: 

 - групи за изграждане на КПП, регулиране на движението и указване маршрута 

за движение на допълнително привлечените сили; 

 - група за отцепване на района; 

 - група за оказване на съдействие на държавни органи и организации; 

 - резерв и дежурни; 

 - служебни автомобили; 

 - автомобили на У ”ПБЗН” гр.Главиница; 

  

 Отговорни длъжностни лица са: 

- Секретар на Община; 

- Началник на УМВР гр.Главиница; 

- Началник на участък „ПБЗН” гр.Главиница; 

- Директор на общинско предприятие „ОИиКД”; 

 

VII. 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 СНЕГОНАВЯВАНИЯ И 

ОБЛЕДЯВАНИЯ; 

 

 При влошаване на метеорологичнота обстановка и създаване условия за 

снегонавявания и обледявавания, на територията на общината, дежурния по 

ОбщСС незабавно уведомява председателя или секретаря на Общинския щаб и по 

тяхно разпореждане по схема се оповестяват членовете на щаба и привеждат 

органите и силите за извършване на снегопочистването. 

 При обледявания на проводниците дежурният по ОбщСС уведомява 

председателя или секретаря и по тяхно разпореждане се оповестява дежурният 

диспечер на регионален център електроснабдяване Силистра. 

 

Комуникационно - информационната система се планира да осигури 

необходимата телекомуникационна поддръжка и информационни средства 

(апаратни и програмни) на общинско и локално ниво. Свръзките се организират на 

базата на комплексно използване на различните свързочни средства, като особено 

се използват възможностите на радиосредствата за оперативна и аварийна свръзка с 

мобилните обекти за предаване на данни. Използват се и запазената стационарна 

НСС, интернет, мобилни оператори. 
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Целта на организацията на комуникационно-информационната система е да се 

организира и поддържа устойчива комуникационно-информационна система на 

базата на: ТКО - АСО и подвижни средства за  свръзка, автоматизираната система 

за управление и взаимодействието  на органите и силите на РД „ПБЗН” гр.Силистра 

за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при 

бедствия, аварии и катастрофи  във възникналите огнища на поражение 

(заразяване) на територията на  общината. 

Основни задачи: 

 Осигуряване своевременно оповестяване на населението от  

застрашените райони, органите на общинския щаб и силите за  

провеждане на мероприятия по защитата на населението и  извършване 

на спасителни и аварийни дейности. 

 Осигуряване на устойчива и непрекъсната връзка и информационен 

обмен между органите за управление, силите и средствата, 

предназначени и заделени за предотвратяване и ликвидиране на 

последствията от бедствия, аварии и  катастрофи. 

 Осигуряване на комуникациите и информационния обмен необходими 

за взаимодействие между силите и средствата на  ведомствата при 

провеждането на СНАВР.  

Комуникационно-информационната система е организирана на базата на 

комплексно използване на съвременните информационни и комуникационни 

технологии и средства, като с предимство се използват мрежите на обществените 

далекосъобщителни оператори, предоставящи гласова телефонна услуга 

(телефонните канали на бтк  и мобилните оператори) и използване възможностите 

на радиосредства за оперативна и аварийна свръзка. 

   Оповестяването се осъществява по действуващата комуникационно-

информационна система на РД „ПБЗН” с използване на телефонните канали от 

обществените далекосъобщителни мрежи (ОДМ), радиото и телевизията. 

Съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и 

оповестяване – автоматизираната система за оповестяване /ТКО/ със заложен 

принцип на приоритет и автоматизирано отнемане на канали за обмен при 

възникване на критична, аварийна или бедствена ситуация в зоната на 

наблюдавания обект. 

Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация 

за осъществяване на дейността - дежурен по общински съвет по сигурност получава 

сигнал за бедствие от областния дежурен. 
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Управлението на спасителните и неотложни аварийно - възстановителни 

работи (СНАВР)  при бедствия, се осъществява от Общинския щаб. За оказване на 

помощ при ръководството на СНАВР, Общинския щаб изпраща оперативна група 

(ОГ) в засегнатите райони. 

При големи снегонавявания управлението, ще се осъществи от основния 

пункт за управление –  сградата на общинска администрация. 

Връзка с общинския център 

Тел. 08636/20- 40; факс: 08636/22- 58 

E-mail: obshtina@glavinitsa.bg         

   Дежурния по ОбщСС оповестява председателя и секретаря на общинският 

щаб. По разпореждане на председателя на щаба дежурния оповестява ОЦ и 

кметствата, учрежденията и фирмите определени за участие в СНАВР посредством 

телефона.  

  Системата за оповестяване/предупреждение на Общинския щаб за 

изпълнение на плана за защита при бедствия, на общинската администрация и 

населението на общината включва комплекс от мероприятия, осигуряващи 

приемане на сигнали по линия на дежурния в Общината за кризисни състояния – 

природно бедствие,  пожар,  екологична катастрофа, епизоотична криза и други. 

Дежурният е в състояние да предава информация за възникнали бедствия към ОЦ и 

дежурния в областна администрация, да оповестява състава на общинската 

администрация, да подават информация до търговските дружества, организации със 

стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на Общината. 

 “Бедствено положение” се обявява със заповед на кмета на общината. 

 Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител. 

 В заповедта се определя начало на въвеждане на бедственото положение и 

срокът на неговото действие, но не повече от 30 дни. 

 Оповестяването става по следния начин: 

 А. Органите за управление – от дежурния към ОбщСС след указания от кмета 

на общината (според обстановката); 

 Б. Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия – 

от дежурния към ОбщСС след указания от кмета на общината (според 

обстановката); 

 В.  Сили за реагиране – от оперативния дежурен, след координация с кмета на 

общината, ”ССИ, ЗН и ОМП”, управители на фирми; 

 Г.  Населението – от кмета на общината, след координация със ССИ, ЗН и 

ОМП. 

 За своевременното информиране на населението за създадената обстановка е 

нужно: 

mailto:obshtina@glavinitsa.bg
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 а) готовност за използване на местните средства за масова информация (радио, 

телевизия и преса, подвижни оповестителни системи монтирани на МПС) за 

оповестяване на населението и даване на указания за поведение, действия  и защита 

при снегонавявания и обледявания; 

 б) разясняване на населението чрез средства за масова информация 

особеностите на бедствието, поведението и действията на населението при 

снегонавяване и обледяване и информиране за създалата се обстановка. 

Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на  

населението при снегонавяване и обледяване на територията на община Главиница 

може да се осъществи и чрез комуникационно-информационна система, наречена 

„Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия”.  

Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на 

Единната спасителна система са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с 

едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.  

- Алармирането е изпращане на предварително записано 

съобщение съгласно до лицата в групите при възникнало бедствие със 

следния текст:  

 

"Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!  

"Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!"  

"Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледявания"!  

"Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледявания "!  

"Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледявания "!  

- Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с 

допълнителна информация, изготвена към момента на опасност от 

възникване или при възникнало бедствие, 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 

за решение за реагиране на дадено събитие.  

- 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 общинско ниво, кметство и 

населено място се осъществява от ОЦ при РД ПБЗН Силистра, по разпореждане на 
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Директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на 

населението" Силистра.  

При възникване на снегонавявания, изискващо координация на общинско 

ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се 

извършва и въз основа на искане на Кмета на община.  

Исканията се приемат чрез ОЦ при РД ПБЗН Силистра. 

 

VIII. МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВНЕ СЛЕД СНЕГОНАВЯВАНЕ И 

ОБЛЕДЯВАНЕ 

8.1.Вътрешно за общината възстановяване.  
8.1.1.Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за 

подпомагане на засегнатото население  
 За пострадали, нуждаещи се от медико-социални грижи – заместник кмет 
“Хуманитарни дейности”;  
 За пострадали, нуждаещи се от временно настаняване – заместник кмет 
“Стопански дейности”.  
 8.1.2. Дейности за осигуряване на подслон, храна вода и други от първа 
необходимост на пострадали и нуждаещи се.  

 - определяне на длъжностни лица от ресорните зам.кметове за работа в 

“мястото за намеса”; 

 осигуряване с транспорт с висока проходимост;  
 - изготвяне на списък на лицата, нуждаещи се от помощ (на кой адрес са, от 

кое МПС, от каква помощ се нуждаят);  
 - даване на указания (разяснения) къде ще бъдат насочени; 
 - необходимост от транспорт за евакуация (от определен адрес, от закъсали 

МПС в покрайнините на града;  
 - други мероприятия (според обстановката)  

 8.1.3.Ред за извършване на спешни доставки след снегопочистване на 
основните булеварди и улици.  

Реда за извършване на спешни доставки се определя от кмета на общината 

след:  
 - получаване на актуална информация кметовете на кметства за обстановката 

в общината или най-засегнатите райони;  
 - анализ на информацията в щаба за изпълнение на общинския план за защита 

при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и 
чл.64, ал.1 т.10 от Закона за защита при бедствия;  

 - набелязване на мероприятия за незабавно изпълнение; 

 - вземане на решение от кмета на общината;  
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 - даване на указания на длъжностните лица по видовете осигурявания за 
приоритетни  

 - доставки в определени обекти на общината – социални домове, училища и 
детски градини, големи квартални магазини.  
8.2.Външно за общината възстановяване. Ред за изготвяне на 
заявките/исканията. 
8.2.1 Исканията за външно за общината подпомагане се изпращат до 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.  
8.2.1.1 Разплащане на непредвидени разходи за СНАВР при снегопочистване 

на включените чрез РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Силистра 
–МВР сили и средства на ЕСС. 

Исканията са внасят от кмета на общината за включените сили и средства 
чрез РД ”Пожарна безопасност и защита на населението” Силистра - МВР 
(търговски дружества, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел, 
лечебни заведения извън структурите на Министерството на здравеопазването и 
др.).  

Към искането се прилагат:  
1. акт за възлагане провеждането на спасителни и неотложни аварийни работи 

на привлечените сили и средства на единната спасителна система;  
2.  разходооправдателни документи.  

 8.2.1.2 Средства за неотложни възстановителни работи  
Исканията се внасят от кмета на общината с цел предоставяне на средства за 

извършване на неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на 

имоти - държавна или общинска собственост, читалища и молитвени домове на 

религиозни институции, засегнати от обилен снеговалеж или обледеняване. 

След възникване на бедствието кмета на общината изпраща в 14 дневен срок от 

възникване на събитието информационна форма съгласно приложение №1 до 

председателя на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане 

при Министерски съвет за всеки отделен обект.  
Копие от информационната форма се изпраща и до областния управител за 
сведение. Към искането се прилагат:  
1. копие от акт за собственост и концесионен договор (ако има такъв);  
2.декларация за наличие на други източници за финансиране, включително 

застрахователно обезщетение;  
3. експертиза и заключение (по форма);  
4.проект с описание на видовете дейности, вид и обем на неотложните 

възстановителни работи, заверена скица за местоположението на обекта, 
техническа спецификация с подробна количествена и стойностна сметка и 
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становище от компетентен орган - ако такова се изисква за извършването на 
дейността.  
8.2.1.3.1 Предоставяне на възстановителна помощ 

Право на възстановителна помощ имат собствениците за законно построените 
си и единствени жилища или лица, които имат учредено право на ползване на тези 

жилища. В срок до 14 дни от бедствието кмета на общината изпраща в комисията за 
възстановяване и подпомагане към МС и на областния управител информационна 
форма за всеки засегнат обект.  

Кметът на общината издава заповед за сформиране на общинска комисия за 
установяване и оценка на вредите от обилния снеговалеж и обледяването. В 
комисията се включва и представител на РД "Пожарна безопасност и защита на 
населението" Силистра -МВР и един експерт-оценител.  

 В едномесечен срок от сформирането си комисията изготвя протокол за 
оценка на вредите и предложения за начина на подпомагане. Към протокола се 
прилага и снимков материал. 

 В срок до 3 месеца след изпращане на информационната форма кмета на 
общината внасят в комисията искане за възстановителна помощ.  

Към искането за възстановителна помощ за всеки отделен обект се прилагат: 

1. копие от акт за собственост или за учредено вещно право на ползване на 

имота; 

2. удостоверение за данъчната оценка на имота; 

3. декларация от лицето, че засегнатото жилище е единствено и законно 

построено; 

4. протокол от общинската комисия .  
Възстановителната помощ се предоставя чрез кмета на общината за 

закупуване на строителни материали, извършване на строителни услуги или за 
подпомагане по предложен от общинската комисия начин.  

Предоставената за всеки обект помощ се определя в зависимост от 
претърпените вреди в размер, осигуряващ минимално необходимите битови 
условия на пострадалите. 
 

Кметът на общината, чрез администрацията, последствие:  
 - оповестяват решенията на комисията, като ги поставят на видно място в 

сградата на общината;  
 - уведомяват лицата, на които е предоставена възстановителна помощ; 

 - организират изпълнението на решенията на комисията. 
 

Кметът на общината определя длъжностно лице от общинската 
администрация, отговорно за изготвяне на заявките/исканията (подготвя се типова 
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форма на заявката/искането). Методическото ръководство и контрола по изготвяне 
на заявките/исканията се осъществява от заместник кмет по “Стопански дейности”.  

Техническото изготвяне на заявките/исканията се осъществява от 
директорите на дирекции, касаещи ликвидирането на последствията от обилен 
снеговалеж и обледеняване.  

Място за получаване на помощите се определят по указания на кмета на 
общината ( според обстановката).  

Отговорни длъжностни лица от общинската администрация, координират 
външното и вътрешното подпомагане.  

Ресорни заместник кметове са тези, според вида на помощта и конкретната 

обстановка. 

 

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 
 

Информацията за гражданите и за средствата за масово осведомяване ще 
се предоставя от Пресцентъра на Областна и общинска администрация – 

Главиница, след предварително съгласуване с Областния управител и Кмета 
на общината. Също така информацията се публикува в интернет страницата 
на Община Главиница – www.glavinitsa.bg  
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Приложение № 6 

 

 

 

 

ПЛАН 

 

ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ 

 

НА РЕКА ДУНАВ 

 

С НЕФТЕНИ РАЗЛИВИ 
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I. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ И РИСКОВЕТЕ ОТ 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ С НЕФТЕНИ РАЗЛИВИ.  

 

Замърсяването, особено в резултат на инцидентен (авариен) разлив, 

представлява изключителна опасност, свързана с последващи големи материални 

загуби и екологични щети за хората, птици и животни, бреговата линия, плажовете, 

туристическата и риболовна индустрия, съоръжения и т.н.  

Очакваните източници на замърсяване с оглед повишен риск от аварийна 

ситуация, водеща до разлив на нефт са корабни фарватери;  

С оглед оценка на риска се определят очакваните размери и повтаряемост на 

разливите, както и типа на нефтопродукта.  

За база на оценка на риска се взема най-неблагоприятният случай (сценарий) 

на вероятния разлив.  

Чувствителността зависи съществено от вида, токсичността и устойчивостта 

на замърсителя. Най-опасният вариант ще е свързан с разливане на значително 

количество нефт. Чувствителността на определен район по отношение вреди от 

нефт зависи съществено от физическите характеристики на околната среда и 

чувствителността на отделните видове и тяхната роля в съобществата, населяващи 

разглеждания район.  

Основно нефтът нанася повече вреди за райони с ниска енергия, в които той 

може да бъде задържан за дълъг период от време. Като се използва само този 

критерий най-чувствителните райони от брега следва да се приемат заливите.  

Поради нискоенергетичната среда и характерния воден режим по българския 

участък на река Дунав най-вероятно е нефтените петна да се придвижват към брега.  

 

 II. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ С НЕФТЕНИ РАЗЛИВИ.  

 

 Дейности за намаляване на риска:  

-  организиране на постоянно наблюдение по поречието на реката за 

движението на разлива и отлаганията по брега  

-  извършване на деконтаминация на почвите около брега от замърсяванията  

-  осъществяване на събиране и локализиране на разлива чрез бонови 

заграждения или нефтосъбирачи на БРП.  

-  в рамките на своите правомощия и разпоредбите на екологичното 

законодателство РИОСВ – Русе осъществява превантивен, текущ и 

последващ контрол. При настъпване на събитието дежурният екип от 

експерти извършва проучване на място и съвместно с Регионалната 

лаборатория осъществява замерване на емисии или имисии на вода, 
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пробонабиране и изследване на отпадъчни води, подземни води и замърсени 

почви.  

Имисионен контрол – води (р. Дунав или течаща вода в суходолия):  

-  активност на водата (рН);  

-  биологична потребност на кислород на петия ден (БПК5);  

-  неразтворени вещества (НВ);  

-  нефтопродукти;  

-  амоняк.  

 

Емисионен контрол – води:  

-  активност на водата (рН);  

-  биологична потребност на кислород на петия ден (БПК5);  

-  неразтворени вещества (НВ);  

-  нефтопродукти;  

-  амоняк.  

 

Почви:  

-  активност на почвата;  

-  нефтопродукти;  

-  токсични тежки метали.  

 

Забележка: Пробонабирането се осъществява от пробовземач на РЛ, в 

присъствието на експерти от РИОСВ. Пробите се изследват в РЛ.  

Въз основа на резултатите от изследваните проби – въздух, води или почви, 

експертите на РИОСВ правят анализ на нарушенията на екологичните норми и 

докладват на компетентните органи за вземане на управленски решения.  

 

 III. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕ 

НА РЕКА ДУНАВ С НЕФТЕНИ РАЗЛИВИ.  

 

-  организиране на мониторинг за замърсяването на бреговата ивица;  

-  осъществяване на операциите по събиране на изхвърлен на брега нефт, 

нефтопродукти и нефтени остатъци;  

-  извършване на подводна техническа и водолазна дейност;  

-  събиране, временно съхраняване, превозване и депониране на събраните 

нефтопродукти и замърсени материали;  

-  участие в гасенето на пожари;  

-  участие в организиране на отцепването и охраната на замърсените райони;  
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-  организиране и осъществяване на подходящ достъп на превозни средства и 

специализирани технически средства до замърсените участъци от брега;  

-  осъществяване на операциите по почистване на брега;  

-  оказване на първа медицинска помощ на пострадалите и транспортирането 

им до болнични заведения;  

- извършване на търсене и евакуация на хора.  

  

IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ 

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.  

 

 Общото ръководство на дейностите по защита се осъществява от кмета на 

общината. 

За непосредствено ръководство на СНАВР се изпраща оперативна група в 

състав: 

- секретар на Община; 

- началник на УМВР гр.Главиница; 

- н-к на участък „ПБЗН” гр.Главиница; 

- директор на общинско предприятие „ОИиКД”; 

  

Ръководителят на Морска администрация – представителство Силистра  

-  организира оповестяването на силите и средствата от ЕСС и изисква 

въвеждане в действие на нефтосъбирачите към БРП.  

 

Началникът на ГПУ към Главна дирекция „Гранична полиция” – МВР:  

-  извършва мониторинг на речното пространство в зоните за отговорност с 

гранично-полицейски кораби, при откриване на разливи извършва първоначално 

обследване за определяне на параметрите и класификация на разлива и определяне 

посоката на движение на нефтено петно под влияние на течението и вятъра, взема 

проби и/или превозва на експерти от други компетентни ведомства до мястото на 

инцидента;  

- извършва мониторинг с брегови гранично-полицейски сили на речната 

брегова ивица за замърсяване от речни и брегови източници.  

 

Задължения на МОСВ чрез Регионалните инспекции по опазване на околната 

среда и водите и Басейнова дирекция „ДРУВ” гр. Плевен:  

-  дават предписания за ликвидиране на последствията от замърсяването;  

-  организират мониторинга и докладването за състоянието на замърсените с 

нефт участъци, като осигуряват взимането и анализа на проби от речната вода, от 

въздуха и от брега;  
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- предприемат действия за установяване на бреговите източници на 

замърсяване;  

-  събират доказателствен материал за замърсените с нефт участъци;  

- определят вида и характера на замърсяването;  

- осигуряват информация за оценка на щетите от замърсяването;  

 

Началника на УМВР гр.Главиница организира:  

-  отцепване(изолиране) на района, поразен от бедствието;  

-  осигуряване на обществения ред и организация на движението;  

-  осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на 

населението, разпределение на лекарства, опазване на общественния ред и др;  

- осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на ОУ 

”ПБЗН” за провеждане на аварийно-спасителни дейности;  

-  извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на 

слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други 

престъпления;   

- 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 за установяване 

причините за инцидента.  

 

V. СРЕДСТВАТА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ДЕЙНОСТИТЕ. 

 

Разходите по поддръжка на готовността за работа по ликвидиране на 

нефтените разливи се планират по бюджетите на съответните компетентни 

министерства и ведомства.  

 

За ликвидиране на последиците от спешни, неотложни и непредвидени 

разходи на национално и областно ниво при наличие на нефтен разлив 

финансирането се осъществява чрез Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и на местно ниво в рамките 

на бюджетните взаимоотношения на общините с републиканския бюджет за 

съответната година съгласно Закона за държавния бюджет на Република България.  

Съществува възможност и да се търсят алтернативни източници на 

финансиране от Европейския съюз или от други международни организации.  
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„Замърсителят плаща” е основен принцип, според който всички разходи за 

ограничаване на замърсяването, опазване на река Дунав и почистване на 

замърсените райони трябва да бъдат възстановени от отговорния за замърсяването. 

Съгласно съществуващото национално законодателство направените разходи по-

късно се включват в иска за компенсации към отговорната за замърсяването страна 

(корабособственик, оператор, застраховател).  

 

 

VI. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ 

НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.  

 

  Общото ръководство на дейностите по защита се осъществява от кмета на 

общината. 

За непосредствено ръководство на СНАВР се изпраща оперативна група в 

състав: 

         1. секретар на община 

         2. "ССИ, ЗН и ОМП"  

         3. директор ОП „ОИиКД” 

         4. началник на УМВР гр.Главиница 

 Предаване на информация между кмета на общината (Общинския щаб), между 

съставните части на Единната спасителна система, районите за провеждане  на 

спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи може да се 

осъществява и чрез дежурния при ОбСС. 

 Координацията на действията за провеждане на аварийно възстановителни 

работи се осъществява от щаб за изпълнение на Общинския план за защита при 

бедствия и за взаимодействие с областния щаб, назначен със заповед на кмета на 

общината в Община Главиница. В заповедта са определени основните задачи, 

начините за оповестяване, работното място, време за явяване след оповестяване на 

членовете на щаба. Основните функционални задължения на всеки един член на 

щаба са:  

- Анализ на бедствената ситуация в следствие на нефтения разлив;  

- Оценка на щетите от нефтения разлив;  

- Даване на предложения за действия по приоритет в зависимост от 

компетенциите си. 

 Дейността на щаба се заключава в следното: 

 създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и 

обобщаване на информация за създалата се обстановка при нефтения разлив; 

 Проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация; 

 Изработване на необходимите разчети и вземане на решения; 
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 Довеждане до знанието на подчинените структури на приетото 

решение; 

 Отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на 

решението на щаба за координация на СНАВР. 

Координацията на съставните части на единната спасителна система в област 

Силистра се осъществява чрез оперативния център на Регионална дирекция на 

Пожарна безопасност и защита на населението - Силистра.  

Оперативния център извършва следните дейности:  

1. Приема и оценява информацията за нефтения разлив;  

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 нефтен разлив;  

4. По искане на кмета на общината организира включване на предвидените в 

Плана за защита при нефтени разливи по р.Дунав 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 

Силистра. 

Взаимодействието между съставните части на единната спасителна система 

се извършва чрез дежурния към ОбщСС на Община Главиница. След възникване на 

бедствието дежурният към ОбщСС уведомява по телефона кмета на Общината и 

секретаря на Общинския щаб. По разпореждане на кмета дежурният към ОбщСС 

уведомява по телефона останалите членове на Общинския щаб.  

Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни  връзки, 

мобилни телефонни връзки и интернет връзка/ на общината с околния свят - ОЦ, 

областния управител, със съседни общини и населени места, кметствата от общината 

и длъжностни лица от общината са: 

- Технически комплекс за оповестяване ТКО за връзка по команден ред с 

областен дежурен по линия на държавното оповестяване за кризи от военен и 

невоенен характер; 

- Стационарен телефон за връзка с номер 08636 - 22-20 и 08636 - 31-20 – при 

дежурния към ОбщСС; 
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- Списък с телефони за връзка (мобилни и стационарни) на Щаба за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия, състава на общинската 

администрация, органи на изпълнителната власт, търговски дружества и фирми, 

организации с нестопанска цел на територията на общината; 

Схемата на свръзката за оповестяване на общинския щаб за изпълнение на 

плана за защита при бедствия е посочен в Приложение № 7.  

Схемата на свръзката за оповестяване на силите и средствата на единната 

спасителна система са посочени в Приложение № 10. 

Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо 

комуникациите по време на бедствие е секретарят на Общинския щаб – ”ССИ, ЗН и 

ОМП”. 

  За осъществяване на мероприятията  по опазването на реда и сигурността на 

гражданите в засегнатите райони със силите и средствата на  УМВР гр.Главиница и 

У “ПБЗН” гр.Главиница се изграждат следните групи: 

 - групи за изграждане на КПП, регулиране на движението и указване маршрута 

за движение на допълнително привлечените сили; 

 - група за отцепване на района; 

 - група за оказване на съдействие на държавни органи и организации; 

 - резерв и дежурни; 

 - служебни автомобили; 

 - автомобили на У ”ПБЗН” гр.Главиница; 

  

 Отговорни длъжностни лица са: 

- секретар на Община; 

- началник на УМВР гр.Главиница; 

- н-к на участък „ПБЗН” гр.Главиница; 

- директор на общинско предприятие „ОИиКД”; 

 

VII. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА 

ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ 

НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ С НЕФТЕНИ РАЗЛИВИ.  

 

  Комуникационно - информационната система се планира да осигури 

необходимата телекомуникационна поддръжка и информационни средства 

(апаратни и програмни) на общинско и локално ниво. Свръзките се организират на 

базата на комплексно използване на различните свързочни средства, като особено 

се използват възможностите на радиосредствата за оперативна и аварийна свръзка с 
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мобилните обекти за предаване на данни. Използват се и запазената стационарна 

НСС, интернет, мобилни оператори. 

Целта на организацията на комуникационно-информационната система е да се 

организира и поддържа устойчива комуникационно-информационна система на 

базата на: ТКО - АСО и подвижни средства за  свръзка, автоматизираната система 

за управление и взаимодействието  на органите и силите на РД „ПБЗН” гр.Силистра 

за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при 

бедствия, аварии и катастрофи  във възникналите огнища на поражение 

(заразяване) на територията на  общината. 

Основни задачи: 

 Осигуряване своевременно оповестяване на населението от  

застрашените райони, органите на общинския щаб и силите за  

провеждане на мероприятия по защитата на населението и  извършване 

на спасителни и аварийни дейности. 

 Осигуряване на устойчива и непрекъсната връзка и информационен 

обмен между органите за управление, силите и средствата, 

предназначени и заделени за предотвратяване и ликвидиране на 

последствията от бедствия, аварии и  катастрофи. 

 Осигуряване на комуникациите и информационния обмен необходими 

за взаимодействие между силите и средствата на  ведомствата при 

провеждането на СНАВР.  

Комуникационно-информационната система е организирана на базата на 

комплексно използване на съвременните информационни и комуникационни 

технологии и средства, като с предимство се използват мрежите на обществените 

далекосъобщителни оператори, предоставящи гласова телефонна услуга 

(телефонните канали на бтк  и мобилните оператори) и използване възможностите 

на радиосредства за оперативна и аварийна свръзка. 

   Оповестяването се осъществява по действуващата комуникационно-

информационна система на РД „ПБЗН” с използване на телефонните канали от 

обществените далекосъобщителни мрежи (ОДМ), радиото и телевизията. 

Съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и 

оповестяване – автоматизираната система за оповестяване /ТКО/ със заложен 

принцип на приоритет и автоматизирано отнемане на канали за обмен при 

възникване на критична, аварийна или бедствена ситуация в зоната на 

наблюдавания обект. 
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Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската администрация 

за осъществяване на дейността - дежурен по общински съвет по сигурност получава 

сигнал за бедствие от областния дежурен. 

Управлението на спасителните и неотложни аварийно - възстановителни 

работи (СНАВР)  при бедствия, се осъществява от Общинския щаб. За оказване на 

помощ при ръководството на СНАВР, Общинския щаб изпраща оперативна група 

(ОГ) в засегнатите райони. 

При нефтени разливи управлението, ще се осъществи от основния пункт за 

управление –  сградата на общинска администрация. 

Връзка с общинския център 

Тел. 08636/20- 40; факс:08636/22- 58 

E-mail: obshtina@glavinitsa.bg         

   Дежурния по ОбщСС оповестява председателя и секретаря на общинският 

щаб. По разпореждане на председателя на щаба дежурния оповестява ОЦ и 

кметствата, учрежденията и фирмите определени за участие в СНАВР посредством 

телефона.  

  Системата за оповестяване/предупреждение на Общинския щаб за 

изпълнение на плана за защита при бедствия, на общинската администрация и 

населението на общината включва комплекс от мероприятия, осигуряващи 

приемане на сигнали по линия на дежурния в Общината за кризисни състояния – 

природно бедствие,  пожар,  екологична катастрофа, епизоотична криза и други. 

Дежурният е в състояние да предава информация за възникнали бедствия към ОЦ и 

дежурния в областна администрация, да оповестява състава на общинската 

администрация, да подават информация до търговските дружества, организации със 

стопанска и нестопанска цел и фирми на територията на Общината. 

 “Бедствено положение” се обявява със заповед на кмета на общината. 

 Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител. 

 В заповедта се определя начало на въвеждане на бедственото положение и 

срокът на неговото действие, но не повече от 30 дни. 

 Оповестяването става по следния начин: 

 А. Органите за управление – от дежурния към ОбщСС след указания от кмета 

на общината (според обстановката); 

 Б. Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия – 

от дежурния към ОбщСС след указания от кмета на общината (според 

обстановката); 

 В.  Сили за реагиране – от оперативния дежурен, след координация с кмета на 

общината, ”ССИ, ЗН и ОМП”, управители на фирми; 

 Г.  Населението – от  кмета на общината, след  координация  ССИ,  ЗН и  ОМП. 

mailto:obshtina@glavinitsa.bg
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 За своевременното информиране на населението за създадената обстановка е 

нужно: 

 а) готовност за използване на местните средства за масова информация (радио, 

телевизия и преса, подвижни оповестителни системи монтирани на МПС) за 

оповестяване на населението и даване на указания за поведение, действия  и защита 

при нефтени разливи; 

 б) разясняване на населението чрез средства за масова информация 

особеностите на бедствието, поведението и действията на населението при нефтени 

разливи и информиране за създалата се обстановка. 

Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на  

населението при свлачища на територията на община Главиница може да се 

осъществи и чрез комуникационно-информационна система, наречена 

„Национална система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия”.  

Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на 

Единната спасителна система са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с 

едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.  

- Алармирането е изпращане на предварително записано 

съобщение съгласно до лицата в групите при възникнало бедствие със 

следния текст:  

 

"Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!  

"Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!"  

"Внимание, бедствие"!  

"Внимание, бедствие "!  

"Внимание, бедствие "!  

 

- Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с 

допълнителна информация, изготвена към момента на опасност от 

възникване или при възникнало бедствие, 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 

за решение за реагиране на дадено събитие.  
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- 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 общинско ниво, кметство и 

населено място се осъществява от ОЦ при РД ПБЗН Силистра, по разпореждане на 

директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" 

Силистра.  

При възникване на разлив, изискващо координация на общинско ниво, 

кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва 

и въз основа на искане на Кмета на община.  

Исканията се приемат чрез ОЦ при РД ПБЗН Силистра. 

 

VIII. МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВНЕ СЛЕД НЕФТЕН РАЗЛИВ  
При движение на нефтеното петно към открито море или когато 

замърсяването не застрашава ресурси с важно екологично или икономическо 
значение, или естествената дисперсия е достатъчна за неговото ликвидиране, или 
условията за предприемане на действия по ЛНР са нецелесъобразни, се извършва 
само мониторинг на нефтеното петно.  

Операциите по ЛНР трябва да започнат възможно най-скоро с цел 
минимизиране екологичните и икономически щети. В зависимост от типа и 
количеството на разлетия нефт, местоположението на разлива, годишния сезон и 
наличното оборудване могат да бъдат предприети следните действия:  

- задържане и събиране на нефта в морето; 

- физико-химическо третиране в морето - дисперсанти и сорбенти; 

- почистване на брега.  
Задържане и събиране на вода  
Действията по ЛНР започват с ограничаване/спиране изтичането на нефт от 

източника, ограничаване и събиране на свободно плаващия нефт преди да се 
разпространи на големи площи и да достигне брега.  

Задържането и събирането на вода са предпочитани методи при ликвидиране 

на нефтени разливи, но физическото събиране не винаги е най-лесния метод. 
Задържането на плаващия нефт за последващо събиране, отклоняването от 

чувствителни области или от засядане на бряг, който е трудно достъпен, за да бъде 
почистен, както и за предпазване на плажната ивица се извършва чрез различни 

типове бонови заграждения. Разставянето на боновите заграждения се определя от 
хидрометеорологичните условия, а конфигурацията - от формата на петното.  

Събирането се осъществява с различни по размер тип и принцип на действие 
съоръжения - помпи и със специализирани плавателни средства.  

Дисперсанти и сорбенти  
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Нефтените дисперсанти представляват смес от повърхностно-активни 

вещества (ПАВ) разтворени в разтворител, който спомага за проникването на 
сместа в нефтопродукта. Чрез ПАВ се понижава повърхностното напрежение на 

нефта, увеличава се скоростта на образуването на капчици и се препятства 
прилепването и сливането им, с което се подпомага разсейването на нефта във 

водната маса. Поради това те се прилагат само след получаване на разрешение от 
БДЧР, респективно от МОСВ.  

При употребата на дисперсанти е необходимо да се разглеждат следните три 
основни постановки:  

- употребата на дисперсанти разрешена ли е за съответната област и за 

съответния сезон? 

- хидро-метеорологичните условия позволяват ли използването на 

дисперсанти?  
- вискозитетът на нефта съответства ли на необходимия за употребата на 

дисперанти?  
- Дисперсанти се използват възможно най-скоро след замърсяването, ако 

отговора и на трите въпроса е "да".  
Трябва да се избягва употребата на дисперсанти в плитки морски райони (до 

20 м изобата) или в райони с промишлени установки за добив на миди или 
ракообразни.  

Като се има предвид неблагоприятното влияние на дисперсантите върху 
морската среда е по-целесъобразно използването на сорбенти - олеофилни 
(хидрофобни) вещества, способни да задържат нефта на принципа на адсорбцията и 
абсорбцията.  

Употребата на сорбенти е подходяща на крайния етап от операциите по 
почистване или за отстраняване на тънък филм от недостъпни райони. Прилагат се 

обикновено ръчно или при голямо количество чрез въздушна струя. В чувствителни 
райони като блата и влажни зони понякога естествените сорбенти могат да са 

полезни за свързване на нефта и да намалят възможното количество, което да 
замърси растенията и птиците.  

Възможна е употребата на химикали, които да трансформират течния нефт в 
плътни агломерирани късове, като по този начин се подпомага събирането му 
ръчно или чрез мрежи.  
Не се препоръчва използването на сорбенти, ако след употребата им не могат да 
бъдат събрани от морската повърхност.  

Запазване на защитени райони  
 В случаите, когато дисперсантите не могат да осигурят предпазване на 
брега от нефтеното петно и разливът не може да бъде ограничен и събран, трябва да 
бъдат взети мерки за предпазване на защитените райони от замърсяване.  
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Тези райони са показани на картите за чувствителни райони.  
Почистване на брега  
За районите от бряг с нисък приоритет действията по ЛНР обикновено се 

състоят в това да се остави петното да достигне брега и след това да се почисти 
механично или да се остави на естественото обветряне.  
Решението да се почиства бреговата линия или да не се почиства зависи от фактори 

като: 

- влияние на изхвърления нефт върху околната среда; 

- влияние на изхвърления нефт върху местата за отдих; 

- възможността изхвърленият нефт да замърси друга част от брега; 

- осъществимост на операциите по почистване. 
 В случаите, когато почистването на нефта ще доведе до по-големи поражения 
от самия нефт или цената за почистване е по-висока от пазарната или екологична 
стойност, нефтът трябва да се остави на естествено обветряне.  

Ако е взето решение за почистване, следните фактори ще влияят върху 
избора на необходимите методи и оборудване:  

- произход, количество и разпределение на изхвърления на брега нефт; 

- физиография на бреговата линия (клиф или плаж); 

- метеорологични условия; 

- сезон; 

- достъпност на замърсените райони за тежко оборудване; 

- наличие на персонал, транспорт, оборудване за съхраняване и третиране; 

- дебит и ефективност на събиращите устройства; 

- влияние на операциите по почистване върху околната среда. 

Операциите по почистване обикновено се разделят на следните два етапа: 

- предварителен етап на отстраняване на плаващия нефт и значителното 

замърсяване; 

- окончателно почистване за отстраняване на следите от нефт.  
Събирането обикновено включва изпомпване, механично или ръчно 

отстраняване на нефта или използването на специализирано оборудване за тази цел. 
 Операцията по почистване важно място заема транспортирането и 
съхранението на събрания нефт и нефтени отпадъци. Събраният нефт трябва да се 
съхранява отделно от нефтените отпадъци, тъй като последващото им обезвреждане 
е по различен начин.  

Временното съхраняване на нефтени отпадъци се осъществява чрез 
складирането им на площадки при мястото на образуването им или чрез събирането 
на площадки за срок не по-дълъг от: 

- три години при последващо предаване за оползотворяване; 

- една година при последващо предаване за обезвреждане. 
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Най-удачните варианти за третиране на нефтените отпадъци (течни или 

твърди) е след събирането им с определените в плана технически средства от 
МАСО и БАСО да се предадат на специализирани фирми за тяхното 

оползотворяване и/или обезвреждане, притежаващи необходимите вместимости и 
мощности и съответните разрешения по Закона за управление на отпадъците.  

Полицията трябва да осигури подходящи пътища за движение на тежки 
превозни средства поради риска от замърсяване, както и отцепването и охраната на 
определени райони при необходимост.  

Действието на настоящия план се прекратява със заповед на министър-
председателя. Предложение до министър-председателя за прекратяване на 
действието на плана прави ръководителят на НЩКК.  

Моментът за прекратяване на операцията е, когато тя става неефективна или е 
постигнала желаното ниво на почистване, подходящо за всеки район. Решението за 
прекратяване на действията се взема след съгласуване между всички 
заинтересовани страни.  

След вземане на решение за прекратяване на операциите по ЛНР се 
предприемат необходимите действия, включително:  

- разкомплектоване на техниката и връщането й в изходните пунктове за 
почистване, ако е необходимо консервиране и възстановяване на 
консумативите, ремонт или замяна на повредена екипировка;  

- закриване на местата за временно съхранение и откриване на други; 

- подготвяне на подробен окончателен доклад за операцията;  
- организиране и провеждане на мониторинг за последваща оценка на щетите 

върху околната среда.  
  Разходите по поддръжка на готовността за работа по ликвидиране на 
нефтените разливи се планират по бюджетите на съответните компетентни 
министерства и ведомства. За ликвидиране на последиците от спешни, неотложни и 
непредвидени разходи на национално и областно ниво при наличие на нефтен 
разлив финансирането се осъществява чрез Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и на местно ниво в рамките 
на бюджетните взаимоотношения на общините с републиканския бюджет за 
съответната година съгласно Закона за държавния бюджет на Република България.  

Съществува възможност и да се търсят алтернативни източници на 
финансиране от Европейския съюз или от други международни организации.  

„Замърсителят плаща” е основен принцип, според който всички разходи за 
ограничаване на замърсяването, опазване на морската среда и почистване на 
замърсените райони трябва да бъдат възстановени от отговорния за замърсяването. 

Съгласно съществуващото национално законодателство направените разходи по-
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късно се включват в иска за компенсации към отговорната за замърсяването страна 

(корабособственик, оператор, застраховател).  
Извършването на необходимите разплащания и погасяване на съответни 

искове става при представяне на необходимата документация, включваща 
информация за:  

- описание на засегнатия район, включително степента на замърсяване и 
определяне на зоните с най-голямо замърсяване, подкрепено от географски 
или навигационни карти, фотографии или видеозаписи;  

- копия от дневниците за проведените операции по ЛНР;  
- брой на ангажирания персонал, включително квалификация и 

продължителност на работата, разходи по застраховките, транспорта, 
настаняването им и заплащане 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ 
 

Информацията за гражданите и за средствата за масово осведомяване ще 
се предоставя от Пресцентъра на Областна и общинска администрация – 
Главиница, след предварително съгласуване с Областния управител и Кмета 

на общината. Също така информацията се публикува в интернет страницата 
на Община Главиница – www.glavinitsa.bg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glavinitsa.bg/
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Приложение № 7 

 

СИЛИ И СРЕДСТВА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА 

СНАВР 

 
Формирования Личен 

състав 

База за изграждане Сборен район Срок за 

привеждане 

  ОБЩИНСКИ   

Общински щаб 10 Общината общината Ч + 

Доброволно формирование 14 Общината общината Ч+ 

ПРНО 5 Общината общината Ч + 

Група за товарене на ИСЗ 6 Главиница общината Ч + 

Наряди за блокиране на 

обекта 

4 Полицията общината Ч + 

Постове за регулиране на 

движението 

4 Полицията общината Ч+ 

Санитарен пост 5 Общината общината Ч + 

ДОБРОВОЛНО 

ФОРМИРОВАНИЕ 

14 Общината Общината Ч+ 

                           Всичко: 62    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

 

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА 

МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

ПРЕВАНТИВНИ РАБОТИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ И 

НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНОВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА,  ОБЛАСТ СИЛИСТРА 

 

 

1. „СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, 

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ОТБРАНИТЕЛНО – МОБИЛИЗАЦИОННА 

ПОДГОТОВКА" 
 

1. При бедствия и аварии изпълнява функциите на секретар на общинския 

щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. 

2. Организира, съвместно с органите на ведомствата, разработването, 

поддържането и усвояването на плановете, провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия, 

аварии и катастрофи; 

3. Организира и провежда превантивни мероприятия за повишаване 

готовността за защита на населението и националното стопанство в случай на 

бедствия и аварии на територията на общината; 

4. Организира изграждането и поддържането на единна система за контрол 

на радиационната обстановка в общината; 

5. Организира и поддържа устойчива система за оповестяване на органи, 

организации и населението при бедствия и аварии; 

6. Разработва въпросите за организационно изграждане, комплектуване, 

обучение и използуването на силите и средствата за провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи; 

7. Събира, обработва и анализира, заедно със щаба всички данни, които 

характеризират фактическата обстановка в страната при нормални и аварийни 

условия и предоставя същите в съответния вид, форма и съдържание на органите 

на Единната спасителна система. 

9. Организира оперативната дейност при възникване на бедствия и аварии; 

10. Събира, обобщава и предлага за утвърждаване заявките, молбите за 

помощ, организира тяхното доставяне и контролира тяхното използване. 
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2. ОРГАНИТЕ НА  ОД на М В Р 

 

При бедствия, аварии и катастрофи, наред с правомощията и задълженията си 

по Закона за МВР и Устава за патрулно-постовата служба, изпълняват следните 

задачи: 

А. СЛУЖБА” ПОЛИЦИЯ”: 

 

1. Отцепват огнищата на поражения или обекта, в който е станала аварията. 

2. Осигуряват ред и безопасност при евакуация на населението и 

материалните ценности от огнището на поражение. 

3. Осигуряват условия за въвеждане силите на ПБЗН за провеждане на 

СНАВР. 

4. Съдействат на здравните органи за оказване на първа помощ на 

пострадалите и установяване самоличността на загиналите. 

5. Организират охрана на собствеността. 

6. Водят борба с разпространителите на слухове, опитите за създаване на 

безредици, извършването на мародерство и други престъпления. 

7. Осигуряват административен надзор за изпълнение на режимните 

мероприятия свързани с прехраната на населението, разпределението на 

лекарствата и други медикаменти и опазването на реда. 

8. Провеждат дозиметричен контрол за заразяването на личния състав на 

МВР, участващ в СНАВР. 

9. Организират адресната регистрация на евакуираното население. 

10. Поддържат връзка със силите на ПБЗН и решават допълнително 

възникналите задачи. 

 

Б. СЛУЖБИТЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО: 

 

1. Организират и ръководят пожарогасенето в района на бедствието или 

аварията. 

2. Оказват помощ на инженерно-техническия персонал на обекта за 

отстраняване на аварията в комунално-енергийната мрежа и технологичните линии, 

които заплашват живота и здравето на хората. 

3. Организират аварийното изпомпване на вода от застрашените участъци. 

4. Осигуряват в противопожарно отношение евакуацията на населението и 

материалните ценности. 
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5. Участват в устройването на проходи в горещи райони за осигуряване 

достъпа на силите и средствата на ПБЗН, министерства и ведомства към местата за 

извършване на СНАВР. 

6. Превозват вода за населението за питейни и битови нужди. 

7. Осигуряват пожаропрофилактично обслужване на обектите за недопускане 

на вторичнични пожари и аварии. 

 

В. ПОДЕЛЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 

Поделенията на Въоръжените сили се привличат за провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи съгласно разработени 

планове за взаимодействие, а при липса на такива - след разрешение на ГЩ - БА. 

При възникване на бедствия, аварии и катастрофи поделенията на 

Въоръжените сили: 

1. Участват в провеждането на локализационни, спасителни и ликвидационни 

мероприятия в огнищата на поражение. 

2. Оказват съдействие за организиране и водене на разузнаване в районите на 

бедствия и аварии. 

3. Предоставят /при възможност/ собствен транспорт /автомобилен и др./ за 

ускоряване провеждането на разсредоточаване, евакуация и временно извеждане на 

населението при възникнали бедствия. 

4. Участват с добре подготвени специалисти /офицери, сержанти и войници/ 

за обезвреждане и унищожаване на снаряди и невзривени боеприпаси /авиобомби, 

артилерийски и инженерни боеприпаси, и ръчни гранати/, за унищожаване на 

бойните припаси. 

5. При съвместното изпълнение на задачите, формированията на 

Въоръжените сили и РД „ПБЗН” гр.Силистра си оказват взаимна помощ при 

осигуряването с продоволствие, вещево имущество и ГСМ, и при обслужването и 

ремонта на повредената техника, и апаратура, при строго спазване на изискванията 

на съответните рагламентиращи документи. 

6. Организират приемането и лечението на поразени хора във военните, 

болнични заведения.  

Поделенията на Въоръжените сили получават задачи от длъжностното лице, 

по чието искане са привлечени за провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи, и други задачи по плана за взаимодействието, а 

управлението им се осъществява от непосредствените командири. 

 

Г. ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА 

ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

СЪОБЩЕНИЯТА 
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1. Осигуряват с транспорт евакуационните превози на населението и 

материалните ценности. 

2. На базата на част от елементите на Националната съобщителна система 

осигуряват оповестяването, управлението и взаимодействието на органите и 

силите, извършващи СНАВР. 

3. Отговарят за: 

- готовността и техническата изправност на ОАСО в частта която обслужва; 

- изграждане на съобщителни връзки от абонат до абонат за нуждите на 

правителствената, областните и общински щабове, и на органите, и силите, 

извършващи СНАВР. 

 

Дежурните телефонисти и телеписти се осигуряват от съответните 

териториални поделения на далекосъобщенията, технологичните райони на 

далекосъобщенията и пощенските и телефонно-телеграфни станции; 

- поддържането на местната радиотранслационна мрежа в техническа 

изправност за оповестяване на населението; 

- участието на невоенизираните  формирования от отрасъла при 

възстановяване на съобщителни обекти; 

- провеждането на периодични тренировки за действие при бедствия, аварии 

и катастрофи. 

4. Предоставените съобщителни услуги при бедствия, аварии и катастрофи до 

завършване на СНАВР не се заплащат. 

 

Д. ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

1. Разработват и поддържат планове за действие при бедствия, аварии и 

катастрофи. 

2. Натрупват резерв от средства за индивидуална защита на личния състав на 

формированията. 

3. Изграждат и поддържат система за оповестяване, привеждане в готовност и 

управление на министерството и подчинените му сили и средства. 

4. Организират и провеждат непрекъснат контрол на околната среда за 

токсични и радиоактивни вещества и биологично замърсяване. 

5. Изграждат и обучават формирования за действие при бедствени ситуации. 

6. Създават и поддържат резерв от медикосанитарно имущество и 

медикаменти за работа при бедствия. 
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7. Събират информация и правят оценка на медико-санитарна обстановка за 

района на бедствие. 

8. Осигуряват екип за спешна, неотложна, квалифицирана и специализирана 

помощ и специален транспорт за пострадалите. 

9. Осигуряват стационарно лечение на пострадалите. 

10. Провеждат противоепидемични мероприятия. 

11. Провеждат здравна просвета на населението. 

 

Е. ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ. 

 

1. Изграждат и поддържат система за управление, оповестяване и привеждане 

в готовност на Министерството на земеделието и подчинените му организации и 

обекти. 

2. Организират и провеждат превантивни мероприятия по защита на 

животните, растенията и хранителните продукти. 

3. Съвместно с органите на Министерството на транспорта, организират 

евакуация на животните и ценен посадъчен материал от засегнатите райони. 

4. Осъществяват наблюдение и контрол за химично, биологично и 

радиационно заразяване на животните, растенията и селскостопанската продукция в 

страната и на КПП на държавната граница. 

5. Определят технологии за обработка на химично, биологично и 

радиоактивно замърсени почви, храни, фуражи и друга селскостопанска продукция. 

6. Координират, насочват и провеждат локализационни, спасителни и 

ликвидационни мероприятия в селскостопанските огнища на поражение. 

7. Събират, обработват и оценяват данните от биологичния, химическия и 

радиоактивния контрол на обектите от селското стопанство, като представят 

резултатите в общинския щаб. 

8. Поддържат връзка със силите на ПБЗН като разрешават и изпълняват 

възникналите задачи и дейности по защита от бедствия, аварии и катастрофи. 

9. Участват пряко в дейността на щаба при възникване на бедствия, свеждат 

изискванията им за действие при ситуации до всички нива и подпомагат дейностите 

при извършване на СНАВР. 

 

Ж. ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ. 
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1. Извършват контролни измервания за радиоактивно замърсяване на вода от 

открити водоизточници /реки, язовири, водохранилища и др./,въздуха, почвата и 

други обекти от околната среда. 

2. Събират, обработват и оценяват данните от измерванията и предоставят 

резултатите в кризисния щаб при общината.. 

3. Дават предложения на компетентните органи за работата и начина по 

ликвидиране на последствията от замърсяване на обекти от околната среда. 

4. Участват в провеждането на превантивната дейност в потенциално 

опасните обекти на националното стопанство. 

 

З. ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА 

ИКОНОМИКАТА. 

 

1. Планират, организират и провеждат превантивни мероприятия по защитата 

на хранителните продукти от растителен и животински произход в застрашените от 

химическо и радиоактивно замърсяване райони. 

2. Планират и организират осигуряването на населението от засегнатите 

райони с необходимия фонд от облекло и обувки. 

3. Създават организация за херметизация на магазини и складове в 

застрашените райони и унищожаване на доведените до негодност храни. 

4. Организират изхранването на евакуиращото се население и силите, 

определени да провеждат СНАВР: 

- по маршрутите за евакуация, чрез създаване на подкрепителни пунктове; 

- в районите за настаняване, чрез разкриване на допълнителни търговски 

обекти и хлебопекарни; 

- продоволственото осигуряване на личния състав на силите, извършващи на 

СНАВР. 

5. Организират осигуряването и доставянето на дегазиращите и 

дезактивиращите препарати. 

6. Създават организация за преработване заразени хранителни продукти в 

фирми и предприятията на  засегнатия район.. 

7. Организират и ръководят техническото осигуряване на участващите в 

провеждането на СНАВР- аварийна, инженерна и друга специална техника и тази, 

участваща в евакуацията на населението. 

8. Осигуряват необходимите МПС за извършване на евакуационните превози 

и провеждането на СНАВР. 

 

И. ОРГАНИТЕ НА И СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА 

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО. 
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1. Контролират питейните източници и съвместно с органите на местната 

администрация имат готовност за въвеждане на режимно водоснабдяване. 

2. Координират дейността на строителните фирми и други предприятия на 

строителната индустрия за извършване на строително-монтажни работи, и други 

дейности по искане на областния /общинския щаб.. 

 3. Съвместно с органите на ПБЗН организират и провеждат настаняването и 

приютяването на пострадалото население при земетресение във временни 

постройки и палатки. 

 

Й. ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА. 

 

1. Предвиждат часове в годишните си планове за подготовка на учениците за 

защита при бедствия и аварии. 

2. Оказват съвместно с ПБЗН методически контрол на специализираните 

катедри във ВУЗ за дейността им по подготовката на студентите като бъдещи 

ръководители на ликвидационни мероприятия при бедствия, аварии и катастрофи, 

съобразно съответната специалност. 

 

К. ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ 

ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ ПРИ БАН. 

 

1. Извършват оперативни дейности в областта на: 

- прогнозиране на възникването и развитието на бедствия, 

хидрометеорологичното естество на територията на страната и аварийно 

оповестяване за тяхното настъпване; 

- диагнози и прогнози на хидрометеорологичната, радиационна и 

химическа обстановка след настъпване на производствени аварии; 

- оперативно и режимно хидрометеорологично осигуряване районите с 

рискови обекти; 

- осигуряване наблюденията и информацията за 

хидрометеорологичните величини и радиоактивното замърсяване на 

територията на областта, както и за трансграничния пренос; 

- експертно обслужване на Общинския щаб за защита населението при 

бедствия, аварии и катастрофи и работните и органи по упоменатите по-горе 

дейности. 
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2. Изготвят предложения за основните направления на научните изследвания 

в областта на хидрометеорологичното осигуряване при промишлени и радиационни 

аварии. 

 

Л. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКО 

НАЦИОНАЛНО РАДИО И МЕСТНИТЕ ИМ СТРУКТУРИ. 

 

1. Своевременно и вярно да информират населението за възникнали стихийни 

бедствия, аварии и катастрофи. 

2. По искане на кризисния щаб да излъчват извънредни съобщения и указания 

за правилно поведение и действие на населението при бедствия, аварии и 

катастрофи. 

3. Да осигуряват програмно време и мощности и ежемесечно да подготвят, и 

излъчват информационно-публицистични и учебно-образователни предавания. 

 

М. ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ 

СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 

 

1. Продължават дейността си по събиране, обработка, анализ, прогнозиране и 

публикация на социално-икономическата, демографската и друга статистическа 

информация. 

2. Организират цялостната дейност по събирането, обработката, анализа и 

представянето на статистическата информация на загубите на населението, 

работната сила, основните средства, суровини, материали и готова продукция, 

предизвикани от бедствия и аварии  в съответствие с утвърдените срокове и 

методология. 

Органите и структурите на другите министерства, ведомства и организации 

провеждат превантивни, защитни и спасителни мероприятия в рамките на своята 

компетентност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

ПЛАН 

ЗА   ПРИВЕЖДАНЕ   В   ГОТОВНОСТ   НА   ОБЩИНСКИЯ ЩАБ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 

 

 

 І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1. Общинският щаб ръководи неотложните и аварийно-възстановителни 

работи на територията на общината при събития, както следва: 

- пожар; 

- инцидент с промишлено отровно вещество; 

- земетресение; 

- катастрофа; 

- бурни силни ветрове и дъждове; 

- инцидент с радиоактивен източник; 

- инцидент с живак; 

- снегонавяване и обледяване; 

- свлачища; 

- промишлена авария; 

- инцидент с бомби и снаряди; 

- наводнение; 

- градушка; 

- огнище на заразна болест. 

 

Общинският щаб подпомага дейността на кмета на общината в цялостната му 

дейност за изпълнение на функциите и задачите по защита на населението и 

обектите от националното стопанство в общината при бедствия, аварии и 

катастрофи.  

Общинският щаб се привежда в готовност за координиране действията за 

провеждане на СНАВР при бедствия, аварии и катастрофи на територията на 

Община Главиница както и за провеждане на превантивни мероприятия за 

предотвратяване или намаляване на последствията от тях. 

 

2. Съставът на общинския щаб се определя със заповед на кмета на 

общината. 
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3. Право да привеждат в готовност общинския щаб имат: 

- Кметът на общината  

- зам.председателят на щаба, при отсъствие на председателя; 

 

4. След привеждане в готовност общинският щаб осъществяват своята 

дейност от постоянното работно място на - кабинета на кмета на общината. 

 

ІІ. ОРГАНИ ЗА РЪКОВОДСТВО И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ  

 

1. Общинският щаб се ръководи от председател - кмета на общината, 

който организира дейността й. 

 

Заместник председател е: Наим Мюмюн Наим – секретар на община. 

 

2. Общинският щаб има следните основни задачи: 

 прогнозира възможностите за възникване на бедствия, аварии и 

катастрофи на територията на Община Главиница; 

 организира и провежда превантивни мероприятия по подготовката на 

населението за защита при бедствия и аварии; 

 определя органите, към които се създават постоянни комисии; 

 оказва помощ и контрол по оценка състоянието на рисковите обекти, 

превантивна дейност за недопускане на бедствия, аварии и катастрофи или за 

намаляване на вредните последици от тях; 

 определя размерите на застрашените райони, в които следва рисковите 

обекти да осигурят защитата на населението; 

 организира, ръководи и контролира провеждането на спасителни и 

аварийни дейности при възникване на бедствия и аварии; 

 решава въпросите за размера на компенсациите при бедствия, аварии и 

катастрофи; 

 изпраща оперативна група за непосредствено ръководство на 

спасителни неотложни аварийно-възстановителни работи при крупни аварии и 

бедствия; 

 разработва план за провеждане на СНАВР при възникване на БАК; 

 отчита изпълнението на задачите, периодично прави анализи на 

възникнали крупни производствени аварии и катастрофи на територията на 

общината; 

 организира непрекъснато събиране на информация за възникнали 

стихийни бедствия, аварии и катастрофи в общината; 
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 изготвя информация до областния щаб и органите на единната 

спасителна система; 

 изготвя предложение за решение на щаба при възникване на бедствие 

или авария. 

 

ІІІ. ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ В ПОСТОЯННА 

ГОТОВНОСТ. 

 

Постоянната готовност е такова състояние на общинския щаб, при което 

длъжностните лица от нея, занимавайки се с ежедневните си задължения имат 

готовност в кратки срокове да преминат към изпълнение на задачите по 

организиране и ръководство на СНАВР при възникване на бедствия, аварии и 

катастрофи на територията на общината. 

За поддържане на постоянна готовност длъжностните лица от състава на 

щаба са длъжни: 

- да познават задълженията си и имат готовност за бързо привеждане в 

готовност за работа; 

- да могат да ползват справочни и работни документи; 

- да осигурят своевременното си оповестяване при привеждане на щаба в 

готовност за работа; 

- да знаят начина за оповестяване, как взаимно да се оповестяват и с какво 

да се явят на работното място на общинския щаб; 

- да поддържат винаги в изправност домашните или мобилните си 

телефони, секретаря на щаба за всяка промяна в телефонните си номера; 

- да имат готовност за изпълнение и на други задачи, поставени от 

председателя на щаба. 

 

ІV. ПРИВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ В ГОТОВНОСТ ЗА 

РАБОТА 

 

1. Решение за привеждане в готовност на общинския щаб се взема от 

Председателя в следните случаи: 

4.1. С решение на Министерския съвет е обявено бедствено положение на 

територията на цялата страна или на част от нея.  

4.2.Обявено е бедствено положение на част от територията на страната: 

4.2.1. От председателя на областния щаб за бедствено положение, което 

обхваща повече от една община от областта. 

4.2.2. От председателя на общинския щаб, когато зоната на бедствено 

положение обхваща цялата или част от територията на общината. 
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Оповестяването на членовете на общинския щаб за привеждане в готовност 

се извършва от дежурния при ОбщСС по техническите средства за оповестяване по 

сигнал "БЕДСТВИЕ", по указания на Председателя /Зам.председателя/ на щаба. 

 

Времето за оповестяване на членовете на щаба е до Ч+10 минути. 

Щабът определя група за бързо и организирано непосредствено разузнаване, 

прогнозиране и ръководство на спасителни и аварийни дейности при бедствия и 

аварии. Времето за явяване на определените работни места, след оповестяване на 

работното място за членовете на щаба е до Ч+30 минути. В извънработно време, 

щабът се събира до Ч+45 минути. 

 

Организацията на свръзката за управление от работните места на щаба се 

извършва до Ч+40 минути. 

За работата на общинския щаб са осигурени телефонни свръзки. 

Дейността по организацията на свръзките за нуждите на общинския щаб се 

осъществява от БТК въз основа на оперативните изисквания на щаба.. 

2. С цел проверка готовността на общинския щаб, същите могат да 

бъдат приведени в готовност, съгласно плана, от лицата, имащи право на това. 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

  СХЕМА 

НА СВРЪЗКАТА ЗА  ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ ЗА 

КООРДИНИРАНЕ НА СНАВР В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П 

 

 

          

 

СЕКРЕТАР НА 

ОБЩИНСКИЯ ЩАБ  
              GSM 0885272815      

ДЕЖУРЕН ОбщСС 

Главиница 
ТЕЛ. 08636 22- 20 и 31-20 ; 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИЯ ЩАБ  

GSM 0886811693 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ   
GSM 0882101660 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

 

 СХЕМА 

НА СВРЪЗКАТА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ  НА  

СИЛИТЕ И СРЕДСТВАТА 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

 

 

ДЕЖУРЕН ПРИ ОблСС 

 

СИЛИСТРА 
 

 

СИЛИ И 

СРЕДСТВА НА 

ОБЩИНАТА 

 

ДЕЖУРЕН 

ПРИ ОбСС 

ГЛАВИНИЦА 
 

СИЛИ И СРЕДСТВА ОТ 

РАЙОНА НА БЕДСТВИЕТО 

/КМЕТСТВО/ 

 

КМЕТ НА 

КМЕТСТВО 

 

 

ОБЩИНСКИ ЩАБ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 

ИЗИСКВАНИЯ 

КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ПРИ ПРИВЕЖДАНЕ В 

ГОТОВНОСТ  

 

 

1. Явява се в общинска администрация, получава документите си и заема 

определеното работно място. 

 

2. Запознава се с обстановката и изяснява произтичащите от нея задачи. 

 

3. Проверява състоянието на проводната свръзка и организира връзката с 

подчинените му органи и сили. 

 

4. Уточнява метода на работа и реда за обмен на информация с подчинените 

органи и звена. 

 

5. Събира и обобщава специфичните данни за обстановката и ги предоставя  

за ползване от щаба. 

 

6. Нанася обстановката на общата работна карта на щаба. 

 

7. Подготвя доклади, разпореждания и указания и прави предложения за 

решения по въпросите, за които функционално отговаря. 

 

8. Отдава своевременни разпореждания до подчинените органи, сили и 

средства, в съответствие с взетото решение или получените указания. 

 

9. Организира и контролира воденето на спасителните и аварийни работи на 

подчинените сили и средства. 

 

10. Участвува в изготвянето на общ доклад  (оперативна сводка) за щаба като 

предоставя необходимата информация. 

 

11. Подготвя обощени бележки за дейността на подчинените органи и прави 

предложения за отстраняване на констатираните слабости в работата. 
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12. Носи дежурство в работната зала на общинския щаб, съгласно утвърдени 

график и води дневник за получените и отдадените разпореждания. 

 

13. Изпълнява и други поставени задачи от ръководството на щаба. 

 

14. След завършване работата на общинския щаб, подготвя документите от 

проведените мероприятия в щаба на комисията за оформяне на дело с всички 

документи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  13 

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ 

 

НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

 
№ 

по 

ред 

Длъжност Име, презиме, фамилия GSM Сл. телефон 

 О Ц – Силистра   086 82 41 53 

 Дежурен ОблСС   086 82 13 64 

 Дежурни ОбщСС   08636 22 20 и 31 

20 

1. Кмет и председател на 

Общинския щаб 

Неждет Джевдет Ниази               0882101660 08636 20 40 

2. Зам.председател на 

Общинския щаб 

Сюзан Исмет Хасан 0886811693  

3.  ”ССИ, ОМП и ЗН ” Шабан Вели Осман     0885272815 08636 21 10  

4. Н-к отдел „УТ”  Айсун Зекки Кошуджу 0886828910 08636 20 60   

5. Директор ОП „ОИ и КД” Мюмюн Лютфи Ефраил 0884496106 08636 31 39  

6. Директор „ФАО” Сузан Шефкет Акиф 0888011538  

7. Директор „СХУД” Нурхан Зекки Али 0887875655  

8. н-к на участък „ПБЗН” 

гр.Главиница  

Радослав Йорданов 

Белчев 

0889441019 112; 31 70 

9. Началник на“ВиК” 

 

Селим Садула 0896418136 22 48 

10. Началник полицейско 

управление  Главиница 

 

Георги Николов 0888397177  
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Приложение № 14 

Т А Б Л  И Ц А 

Допустими временни норми за заразяване и  

Граници на съдържание на радионуклиди в храните1, Bq/kg 

Радионуклиди 

Детск

и 

храни 

Мляко и 

млечни 

продукти 

Други храни, с 

изключение на 

несъществени 

Несъществе

ни храни 

Течни 

храни2 

Изотопи на стронций, 

специално 90Sr 

75 125 750 7500 125 

Изотопи на йод, 

специално 131I 

15

0 

500 2000 20 000 500 

Алфа-лъчители – 

изотопи на плутоний 

и трансплутониеви 

елементи, специално 
239Pu и 241Am 

1 20 80 800 20 

Други радионуклиди 

с период на 

полуразпадане над 

10 дена, специално 
134Cs и 137Cs (без 

тритий, 14C и 40К) 

40

0 

1000 1250 12 500 1000 

Забележки: 

1. Границата на съдържанието на радионуклиди се отнася към краен продукт, 

предназначен за консумация. За концентрирани и/или сухи продукти 

съответната специфична активност трябва да бъде преизчислена въз основа на 

рецептурните указания за приготвяне. 

2. Същите стойности се прилагат и към питейната вода. 
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Приложение № 15 

 

АЕЦ ЧЕРНА ВОДА 

 

1. Кратко описание на АЕЦ "Черна вода" - Румъния, работеща с 

реактори тип "КАНДУ". 

АЕЦ "Черна вода" е разположена на р. Дунав, на около 60 км североизточно 

от територията на България. През м. Юли 1996 год. в Румъния беше въведена в 

експлоатация АЕЦ "Черна вода" с един реактор от тип "КАНДУ". Това е канадски 

реактор и е най-разпространеният тип от т.н. "Реактори с тежка вода под налягане" 

(HWR). Съкращението "КАНДУ", преведено от английски, означава "Канадски на 

деутерий и уран". Топлоотделящите елементи се състоят от таблетки от необогатен 

уран. Те са разположени хоризонтално в канали, изработени от циркониеви сплави. 

Тези канали са разположени в басейн, запълнен с тежка вода с ниски температури и 

налягане. Характерно за този тип реактори е, че като забавител се използва тежка 

вода под налягане, а като топлоносител се използва обикновенна, или тежка вода 

под налягане. Топлоотделящите елементи могат да се подменят и при работещ 

реактор. 

 

2. Възможни аварии с реактор тип "КАНДУ". 

При ядрена авария в реактор тип "КАНДУ" е възможно: 

- разхерметизиране на активната зона и изхвърляне на ядрено гориво в 

околната среда; 

- изтичане на топлоносителя и/или забавителя; 

При възникване на ядрена авария с реактор от този тип, ще се отделят същите 

изотопи, както и при авария с АЕЦ "Козлодуй", за това при трансграничен пренос 

от Румъния на територията на нашата страна се прилагат защитните мерки, описани 

в Националния план за действие при авария в АЕЦ "Козлодуй". Поради това, че 

като забавител и топлоносител се използва тежка вода, при ядрена авария в реактор 

тип "КАНДУ", е възможно да се получи допълнително изхвърляне на тритий в 

околната среда под формата на пари. Утежняване на радиационната обстановка и 

допълнителни замърсявания ще се получат при валежи. В този случай основното 

замърсяване ще бъде във водни басейни (напр. р. Дунав), подпочвените води и 

питейните водоизточници. За това при мониторинга на замърсяванията с 

радиоактивни вещества е необходимо да се следи за замърсявания с тритий. 

 

3. Кратка характеристика на тритий ( H) и мониторинг. 

3.1. Получаване на тритий 
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Тритият ( H) е безцветен газ, изкуствено получен изотоп на водорода, чието 

ядро се състои от един протон и два неутрона. Тритият е мек бета-лъчител с 

енергия 18.61 keV и с период на полуразпад 12.3 години. Максималният, средният 

пробег във въздуха на бета-частиците 0.7 mm а в кожата е - 1/1000 мм. Той се 

съединява с кислорода на въздуха и образува оксиди HTO (тежка вода) и TO 

(тритиев оксид - свръх тежка вода). 

3.2. Постъпване, натрупавне и извеждане от организма. 

Тритият може да постъпи в организма по дихателен път, през кожата и чрез 

стомашно-чревният тракт. Постъпилият в организма на човека тритий съществува в 

две отделни съединения - свободен HTO и органически свързан. Ефективният 

период на полуотделяне от организма на свободният HTO е 9.7 денонощия, а за 

органически свързаният - на два пъти за 30 и 450 денонощия. Независимо от начина 

на постъпване в организма, тритият се натрупва равномерно по органите и 

тъканите. Тритият се отделя от организма чрез бъбреците, белите дробове, чрез 

стомашно-чревният тракт, слюнчените и потните жлези и чрез млякото. 

3.3. Здравни ефекти. 

Високи дози HTO предизвикват остра лъчева болест. При по-продължително 

постъпване на тритий в организма се наблюдават незначителни изменения в 

кръвната картина и функциите на бъбреците. Възможно е да възникнат ракови 

образования на кожата с различна локализация. 

3.4. Измерване. 

Поради ниската му енергия детектирането (измерването) на трития е трудна 

задача и изисква висока точност и специална методика. За целта се правят анализи 

на разтвори (проби) с течни сцинтилатори, като разтвора (пробата) се размесва с 

детектора, който представлява течен сцинтилатор. Това прави анализа много скъп. 

В България има само една лаборатория, която извършва анализи на съдържанието 

на тритий във води растения, почви и др. проби от околната среда - лаборатория по 

"Радиохимия" на Химическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски". Същата 

разполага със съвременна сложна апаратура и методика за анализ на тритий. 

ПРИ ЯДРЕНА АВАРИЯ В АЕЦ "ЧЕРНА ВОДА" ПРОБИ ЗА АНАЛИЗ 

ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРИТИЙ ( H) ЩЕ СЕ ВЗИМАТ ОТ ХРАНИТЕЛНИ 

ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД И 

ОКОЛНАТА СРЕДА. СЪЩИТЕ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ ЗА АНАЛИЗ В 

ЛАБОРАТОРИЯ "РАДИОХИМИЯ" НА ХИМИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ 

"СВ. КЛ. ОХРИДСКИ". 

 

4. Мерки за защита при авария с АЕЦ "Черна вода" - Румъния. 
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От казаното по-горе се налага, освен мерките предвидени досега в случай на 

ядрена авария в Националния план, да се вземат допълнително следните мерки за 

защита: 

4.1. Разузнаване и системен контрол на съдържанието на тритий във водите, 

почвите, растенията и хранителните продукти; 

4.2. Преустановяване на къпането и миенето в открити водоеми и плувни 

басейни; 

4.3. Пребиваване в закрити помещения и при необходимост херметизация на 

помещенията; 

4.4. Защита на кожата, лицето и дихателните органи; 

4.5. При данни за повишаване на радиоактивността в питейната вода да се пие 

минерална вода или води от незамърсени и бактериално чисти водоизточници; 

4.6. Всички животни да се приберат в оборите (на закрито); 

4.7. Водопоя на животните да става само от закрити незамърсени и 

бактериално чисти водоизточници; 

4.8. Всички открити фуражи да се покрият с полиетилен или други 

подходящи средства; 

4.9. Всички кладенци да се покрият с полиетилен или други покривни 

материали. 

5. Задачи 

Данните за трития и мерките за защита от т.3 и т.4 да се приложат към 

плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи за защита на населението и националното стопанство при обща ядрена 

авария и да се организира тяхното изпълнение. 
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Приложение № 16 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на скалата  на МЕДВЕДЕВ-ШПОНХОЙЕР-КАРНИК-64  за определяне 

интензивността  

на земетресенията  

 

 

Степен

и 

Х а р а к т е р и с т и к а 

I Незабележимо. Не се усеща от хората 

II Едва забележимо. Разтърсването се усеща само от отделни хора, 

намиращи се в покой в постройки, особено в по-високите етажи. 

III Слабо. Усеща се от малцина, намиращи се в здания. 

Разтърсването е подобно на това, което се усеща при преминаване 

на лека кола: полюшване или леко треперене. Много слабо 

разклащане на висящи предмети, по-силно на високи етажи. 

IV Усеща се от голяма част от населението: в зданията - от мнозина, 

а на открито от отделни хора. Някои спящи се пробуждат. 

Наподобява сътресение от тежко натоварен камион. Не поражда 

уплаха. Прозорци, врати и съдове трептят и звънтят, мебели 

треперят, подове и стени скърцат, висящи предмети се люлеят 

леко. 

V Силно. Трусът се усеща от всички в здания и от доста хора на 

открито. Мнозина спящи се пробуждат. Някои се изплашват и 

побягват навън. Разтърсване на цялото здание - подобно на удар, 

предизвикан от падане на тежък предмет. Висящи предмети силно 

се люлеят, някои леки и неустойчиви предмети се преместват или 

падат. Недобре затворени врати и прозорци се отварят и затварят с 

удряне. От напълнени отворени съдове може да се изплиска 

течност. Рядко се образуват тънки пукнатини в мазилката на 

паянтови и стари здания. 

VI Изплащващо и причиняващо леки повреди на зданията. Усеща се 

от всички хора в постройки и на открито. Много хора, намиращи се 

в здания, се уплашват и побягват навън. Отделни хора губят 

равновесие. Съдове, книги и други малки предмети падат. 

Възможно е движение на тежка мебел. Домашните животни са 
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силно обезпокоени. Малки камбани звънят. Дървета и стълбове 

забележимо се клатят. Във всички здания са възможни тънки 

пукнатини в мазилката и откъсване на малки парчета от нея, както 

и  пукнатини в комини и падане на части от тях. Възможни са 

промени в дебита на извори, единични свличания по стръмни 

склонове, образуване на пукнатини във влажни почви. 

 

 

Степен

и 

Х а р а к т е р и с т и к а 

VII Повреди на зданията. Настъпва обща тревога - болшинството са 

уплашени и побягват навън; много хора трудно се удържат на 

крака, усеща се и от водачи на автомобили в движение. Мебели се 

преместват и голям брой предмети падат от полици. Звънят големи 

камбани. Сградите се повреждат, някои - значително: постройките 

с подсилена конструкция получават пукнатини в мазилката, 

обикновените тухлени здания получават умерени повреди, като 

малки пропуквания на стените и частично срутване на комини. 

Каменните и кирпичени постройки получават тежки повреди, като 

големи пропуквания на стените, частични срутвания на стени и 

покриви. Могат да се нарушат съединителни части на 

тръбопроводи. Дървета и стълбове се клатят силно. Във водните 

басейни се образуват вълни и водата се размътва. Дебитът на 

изворите се променя. Кладенците променят водното си ниво. 

Отделни случаи на свличания по речни брегове и крайпътни 

участъци. 

VIII Тежки повреди на зданията и паника. Изпитват безпокойство 

даже хора, управляващи превозни средства. В зданията - премества 

се и понякога преобръща тежката мебел, част от висящите лампи се 

повреждат. Постройките с подсилена конструкция получават малки 

пропуквания на стените, пукнатини в комините и срутване на част 

от тях. Много от обикновените тухлени здания получават повреди 

като срутване на комините, големи пукнатини в стените; някои от 

тях могат да получат частични обрушвания. Много от селските 

постройки от кирпич и камък получават разцепване на каменните 

основи, част от зданията се срутват. Нарушаване на връзки в 

тръбопроводи. Ограничени срутвания край пътищата и реките. В 

почвата се появяват пукнатини; възможни са и в асфалта. Променят 

се дебитът и нивото на водоизточниците. 
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IX Всеобща паника сред хора и животни, всеобщи повреди на 

зданията и много разрушения. Постройките с подсилена 

конструкция получават зеещи пукнатини в стените, до разрушаване 

на конструктивни връзки и срутване на части от зданията. Много 

от обикновените тухлени здания се обрушват частично, а някои от 

тях - напълно. Много постройки от кирпич и камък се срутват 

напълно. Паметници и колони се прекатурват. Появяват се или 

пресъхват извори. Широки и дълги пукнатини в терена. 

Разкъсвания в подземни тръбопроводи. Възможни са изкривявания 

на ж.п. релси и повреди на пътни платна.Чести свличания и 

сривания на земни маси. Оводнявания в равнинни места. 

 

ПРАКТИЧЕСКИ  ВАЖНИ  потенциални ефекти и последствия от 

земетресение при различна степен сеизмична интензивност (ефектите и 

последствията при по-висока интензивност включват всички изредени за 

предходната степен): 

6-та степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник /МШК/:  

- поява на необходимост от мерки за опазване на обществения ред 

("изплашващо" въздействие) 

7-ма степен МШК: 

- повишен риск от автопроизшествия по време на труса; 

- къси съединения по електропреносната мрежа по време на труса; 

- в планински райони: нарушена проходимост в участъци от пътни платна и ж.п. 

трасета; 

- ранени хора (очаквани единични случаи) 

8-ма степен МШК: 

- трудно контролируемо поведение на хора и животни; 

- висок риск от автопроизшествия, както по време на труса, така и след него; 

- ранени, възможни и смъртни случаи; 

- пожари в ограничени размери; 

- прекъсване на токоподаване, евентуално и на телефонни линии; 

- активизиране на свлачища; 

- напълно непроходими участъци на транспортни артерии (свличания и 

слягания на почва, срутвания на скални късове и др.); 

- възможни технологични аварии; 

- възможни аварии по тръбопроводи 

9-та степен МШК: 

- наличие на пожари, наводнения; 
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- смъртни случаи; 

- прекъснато електроснабдяване на големи територии; 

- възможни прекъсвания на водо- и газоподаване; 

- напълно неизползваеми транспортни артерии; 

- опасност от епидемии; 

- наложителна необходимост от медицинско обслужване, от подслони, завивки, 

храни и вода, осветителни и отоплителни източници. 
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Приложение № 17 
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Приложение № 18 

 

 

РАЗЧЕТ 
за необходимите продукти от първа необходимост за пострадало население при 

бедствие 

към 31.05.2019 г. 

 

№ Наименование Мярка 
Количество за 

денонощие 

Стойност в 

лева 

1. Хляб Кг. 0,750 1,05 

2. Сирене Кг. 0,025 0,18 

3. Масло Кг. 0,025 0,56 

4. Месо Кг. 0,090 0,90 

5. Минерална вода литър 3 1,00 

6. Захар Кг. 0,025 0,30 

7. Сол готварска Кг. 0,010 0,01 

 Всичко   4,00 

 

За осигуряване на необходимите продукти са необходими 4,00 лева за едно 

лице за едно денонощие. 

 

Необходими средства за едно лице за три денонощия - 12,00 лева. 

 

За цялото населението на общината за три дни са необходими: 

 

 10930 души Х 9,00 лева = 131 160,00 лева 
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Приложение № 19 
 

 

ЙОДНИ  ТАБЛЕТКИ 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА  

 

Моля, прочетете внимателно инструкцията за съхранение и консумация на 

йодни таблетки и стриктно спазвайте описаните в нея положения. Ако имате 

въпроси се обръщайте към здравните заведения и към органите на РД ПБЗН.  

В никакъв случай не употребявайте йодните таблетки произволно.  
 

Общи сведения за йодните таблетки 
Таблетките са произведени от австрийската фирма “Lannacher Heilmittel Ges” 

m.b.H, a-8502 Lannacch, Austria.  

Съдържание: 

1 таблетка съдържа: 65 mg калиев йодид, съответстващ по съдържание на 50 

mg йод. 

Приложение на йодните таблетки 
Йодните таблетки се пият с цел профилактика за защита на щитовидната жлеза 

от поемането и натрупването в нея на радиоактивен йод след авария в атомна 

електроцентрала. Поемането на йодните таблетки намалява и даже елиминира 

риска от рак на щитовидната жлеза вследствие на натрупване на радиоактивен йод 

в нея.  

Внимание! Йодните таблетки се вземат само в дозировката, описана в 

таблицата след решение за вземането им от оторизираните органи: 

- за населението – Министерство на здравеопазването и РД ПБЗН; 

- за персонала на АЕЦ – от Ръководителя на аварийните работи. 

Същите определят времето на започване на профилактиката и нейната 

продължителност.  

 

Кой трябва да взима йодни таблетки:  

- децата и подрастващите (до 16 години); 

- бременните жени и кърмачките; 

- населението от 17 до 45 годишна възраст.  

 

Забранява се вземането на йодни таблетки от:  
- хора, страдащи от алергия към йода; 

- херпетиформен  дерматит; 

- пемфигус вулгарис; 
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- миотониа конгенита;  

- алергичен васкулит.  

Йодните таблетки се вземат по лекарско предписание при следните 

заболявания: 

- нарушение на функциите на щитовидната жлеза; 

- бронхиална астма; 

- бъбречна недостатъчност; 

- имунна недостатъчност. 

 

Децата под 1 годишна възраст, бременните жени, кърмачките и хората, 

страдащи от нарушение на функциите на щитовидната жлеза трябва да вземат 

йодните таблетки под лекарски контрол. 

 

Начин на употреба 
За да се избегне или намали нежеланото дразнене на стомашния тракт йодните 

таблетки се вземат след ядене, като се натрошават и се поемат с много течности. 

 

Дозировка – дневна доза, която не бива да се надвишава:  
Възраст Йоден еквивалент 

[mg] 

Калиев йодид 

[mg] 

Брой таблетки 

Новородени до 1 

месец 

12,5 16,3 1/4* 

От 1 до 2 месеца 12,5 –25 15 – 30 1/4 - 1/2   

 

От 2 месеца до 3 

години 

25 32,5 ½ 

От 3 до 12 години 50 65,0 1 

 

От 12 до 45 

години 

100 130 2 

Бременни и 

кърмачки ** 

100 130 2 

 

* - дава се само една доза  

** - дават се само две дози 

 

Внимание! Максималната доза  да не е повече от 1 грам, йодните таблетки да 

не се вземат в продължение на повече от 10 дни. 

 

Странични ефекти 

Страничните ефекти се проявяват слабо. Някои от тях са: 
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- метален вкус; 

- гадене и повръщане; 

- стомашно неразположение; 

- диария; 

- зачервяване на кожата; 

- сърцебиене; 

Моля не забравяйте, че йодните таблетки предпазват само щитовидната 

жлеза от попадане на радиоактивен йод в нея, но не защитават от другите 

радиоактивни вещества, които се отделят при авария в АЕЦ. Допълнителни 

защитни мерки, като укриване, използване на индивидуални средства за 

защита и евакуация ще Ви бъдат разпоредени от: 

За населението – РД ПБЗН 

За персонала на АЕЦ – от Ръководителя на аварийните работи; 

 

Внимание! Да се пазят от деца! 

 

Условия за съхранение: Да се съхраняват на  тъмно както са пакетирани от 

0оС до 30оС при влажност 40% до 90%. Слабото покафеняване на таблетките не 

променя техните качества. 
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Приложение № 20 

 

СПИСЪК 

НА ОБЕКТИТЕ 

ПО ЧЛ. 35 И ЧЛ.36 ОТ ЗЗБ 

 

- Обекти по чл. 35 от ЗЗБ 

1. Бензино - газстанция  „ Автотранс” ООД гр.Главиница. 

2. Бензиностанция „Старт-97” ООД с.Коларово. 

3.  Бензиностанция 6307 „Петрол” с.Зафирово. 

    4. Язовир “Зафирово- шосето “ – с.Зафирово 

    5. Язовир “Сокол-шосето”- с.Сокол 

 6. Язовир“Кавака”- с.Зафирово 

  

- Обекти по чл. 36 от ЗЗБ 

1. СУ „Васил Левски” гр.Главиница, ул. „Оборище” № 57; 

2. ОУ „Иван Вазов” с.Зафирово, ул. „В.Бъчваров” № 9; 

3. ОУ „Свети, Свети Кирил и Методий” с.Сокол, ул. „Св.Св. Кирил и 

Методий” № 1; 

4. ОУ „Отец Паисий”с.Стефан Караджа 

5. ЦДГ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Главиница с филиални групи в 

с.Суходол, с.Черногор, Зебил, Листец, Звенимир, Зафирово, Богданци, 

Стефан Караджа, Дичево, Калугерене и Ножарево  
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