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ИСТОРИЯ НА НАПРАВЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ПЛАНА 

Промените в плана се извършват от секретаря на Общинския съвет за намаляване на 

риска от бедствия в община Момчилград при необходимост и по предложения на 

представителите на съответните структури на ЕСС. За отразяването на направени 

промени във  екземпляра на ОбПЗБ, секретарят на Общинския съвет за намаляване 

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

на промените“. 

           ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

АД – Акционерно дружество 

АЕЦ – Атомна електроцентрала 

АМ – Автомагистрала 

АЯР – Агенция за ядрено регулиране 

БВП – Брутен вътрешен продукт  

БДЗБР – Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ 

БЧК – Български червен кръст 

ВЕЦ – Водноелектрическа централа  

ВиК – Водоснабдяване и канализация 

ГДПБЗН – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 

ДФ – Доброволно формирование 

ЕАД – Еднолично акционерно дружество 

ЕЕНСП – Единен европейски номер за спешни повикания 

ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност 

ЕСС – Единна спасителна система  

ЕТ – Едноличен търговец  

ЗЗБ – Закон за защита при бедствия 

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

ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

ЗУТ – Закон за устройство на територията 

ИЙЛ – Източници на йонизиращи лъчения 

ИСЗ – Индивидуални средства за защита 

МКВП – Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане 

МО – Министерство на отбраната 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МПС – Моторно превозно средство 

МС – Министерски съвет 

МТО – Материално-техническо осигуряване 

МШК – Медведев-Шпонхойер-Карник 

НИМХ – Национален институт по метеорология и хидрология 

НСИ – Национален статистически институт 



НСНРБ –  Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия  

НСРПО – Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при 

бедствия 

ОбА – Общинска администрация 

ОДБХ – Областна дирекция по безопасност на храните 

ОДМВР – Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи 

ОбДСП – Общинска дирекция „Социално подпомагане“ 

ООД –  Дружество с ограничена отговорност 

ОбПЗБ - Общински план за защита при бедствия  

ОПУ – Областно пътно управление 

ОбСЗ – Общинска служба по земеделие 

ОбСНРБ – Общински съвет за намаляване на риска от бедствия  

ОЦ – Оперативен център 

ПП – Природен парк  

ДГС – Директор горско стопанство 

РСПБЗН – Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” 

РУП – Районно управление „Полиция” 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите 

РО – Ръководител на операциите  

РПМ – Републиканската пътна мрежа  

РУО – Регионално управление на образование 

ЦСМП – Център за спешна медицинска помощ 

СМП – Спешна медицинска помощ 

СНРБ –  Съвет за намаляване на риска от бедствия 

УКВ – Ултракъси вълни 

ФПЧ – Фини прахови частици  

ХС – Хлораторна станция 

Ч – Официалното време (час) в Република България, в което е възникнала бедствие 

или извънредна ситуация или криза, изискващи въвеждане на настоящия план. 

ЮЛ – Юридически лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  I  

 
           ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА 

1. Цел на плана. 

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

насочена към предоставяне на възможност за ефикасно и ефективно управление на 

опасностите и рисковете, което изисква координиран подход. ПЗБ определя 

стратегическата насока в съответствие с Националната стратегия за намаляване на 

риска от бедствия (НСНРБ), осигурявайки рамката за непрекъснато подобряване на 

защитата при бедствия. 

Плана за защита при бедствия (ПЗБ)  има следните конкретни цели: 

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

чрез партньорство и по-добра координация. Укрепване на връзките и 

взаимодействието между институциите, ведомствата, организациите и др., 

участващи в защитата при бедствия на територията на община Момчилград. 

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

разходо-ефективен начин. 

1.3. Свеждане до минимум на неблагоприятното въздействие на опасностите 

върху човешкия живот, социалната и икономическата структура на общности, 

инфраструктура, собственост и природната среда. Демонстриране на ангажираност 

на компетентните местни власти, териториалната администрация и териториалните 

звена на централната администрация на изпълнителната власт, службите за спешно 

реагиране, доставчиците на основни стоки/услуги, юридически лица, включително 

неправителствени организации и юридически лица с нестопанска идеална цел, и 

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

област Кърджали, за постигане на по-ефективна защита при бедствия. 

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

технологични бедствия. Насърчаване на съвместното планиране и действия за 

защита при бедствия между отделните институции/ведомства и общности 

2. Описание на географския район. 

      Община Момчилград е разположена в централната част на Кърджалийска 

област и  източната част на Родопи планина между реките Върбица и Нановишка и 

язовир „Студен кладенец” с площ 360 кв. км. Общината е съставена от 49 селища 

повечето от които са с население под 200 души,а две от селищата с.Юнаци и с.Сярци  



са обезлюдени.По-големи села са с.Груево /795/  и с.Звездел /578/.Център на 

общината е гр.Момчилград с население 7252 души.В общината има 24 кметства. 

   Разстояние до по-големи градове и населени места: Общинският център 

отстои на 15 км югозападно от гр.Кърджали. 

   Граници на общината: на север и североизток граничи с община Кърджали,на 

изток с община Крумовград  , на  юг с община Кирково и запад с община Джебел. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
Таблица 1 Площ на общината в област Кърджали и брой на населените места 

   Област/общини Площ /км²/ Брой населени места 

Община Момчилград            360 кв.км 49 

Източник: НСИ 

 

 

3. Аудитория, за която е предназначен Общинския план за защита при 

бедствия (ОбПЗБ): 

3.1. Членовете на  Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия; 

          3.2. Членовете на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита 

при бедствия; 

3.3. Частите на Единната спасителна система; 

3.4. Населението на община Момчилград– информиране и запознаване с 

опасностите и рисковете, които ги застрашават. 

4. Разработване на ОбПЗБ: 

ОбПЗБ е разработен на основание и в изпълнение на чл. 9 ал. 3 от Закона за 

защита при бедствия и при спазване на изискванията на издадените от Съвета за 

намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет „Указания за 

разработването и готовността за изпълнението на плановете за защита при бедствия“. 

  Планът е разработен с обхват и съдържание съгласно представената в т. 4 

структура. 

Плановете за конкретни специфични опасности (за наводнение, земетресение, 

ядрена или радиационна авария по чл. 9, ал. 2 от ЗЗБ, външните аварийни планове по 

чл. 108, ал. 1 от ЗООС) и други помощни планове са разработени като отделни части 

към ПЗБ в раздел ПРИЛОЖЕНИЯ.  

      4.1. Структура и съдържание на Общинския план за защита при бедствия: 

 Заглавна страница 

 Съдържание 

 Документи за съгласуване и приемане на плана 

 История на разпространените екземпляри от плана 

 История на направените промени в плана 

 Раздел I. Въведение 

 Раздел II. Профил на риска 

 Раздел III. Превенция 

 Раздел IV. Готовност 

 Раздел V. Реагиране 

 Раздел VI. Възстановяване и подпомагане 

 Раздел VII. Мониторинг и оценка 



 Раздел VIII. Приложения 

               5. Връзка между ОбПЗБ и другите планиращи документи, касаещи 

защитата при бедствия. 

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

бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени в настоящия  план се 

разработва Общинска програма за намаляване на риска от бедствия. 

За изпълнение на целите на общинската програма за намаляване на риска от 

бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени в общинските планове 

за защита при бедствия, се разработват общински програми за намаляване на риска 

от бедствия. 

Общинският ПЗБ включва изпълнение на задачите, произтичащи от областния 

ПЗБ в Кърджали. 

Органите на централната изпълнителна власт и съставните части на единната 

спасителна система (ЕСС) разработват планове за защита при бедствия за 

изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия 

и плановете на областно и общинско ниво. 

 Разработването на планове за защита при бедствия и програми за намаляване 

на риска от бедствия, както и осигуряването на свързаност между тях ще позволи 

изпълнението на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от 

бедствия. 

6. Процес на разработване, съгласуване и актуализиране на ОбПЗБ. 

ОбПЗБ в Момчилград се разработва, съгласува и приема по реда 

на ЗЗБ (чл. 9, ал. 10 и ал. 11 от ЗЗБ).  

Общинският план за защита при бедствия се разработва от Общинският съвет 

за намаляване на риска от бедствия (ОбСНРБ) в община Момчилград . 

Със предложение вх. №06-00-93/18.09.2019 г. на председателя на Общинския 

съвет за намаляване на риска от бедствия - са определени работни групи за 

разработване на ОбПЗБ. 

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

на 5 години, след всяко въвеждане, както и при промяна на нормативната уредба, 

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

Предвидена е законова възможност за преразглеждане на ОбПЗБ по всяко 

време от ОбСНРБ (чл. 9, ал. 16 от ЗЗБ), като при необходимост могат да бъдат 

изменени, допълнени, отменени или заменени по съответния ред. 

Прегледът на ОбПЗБ може и да не доведе до изменение, допълнение, отмяна 

или замяна на плана. 

 

РАЗДЕЛ II 
          ПРОФИЛ НА РИСКА  

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

като се определят приоритети за управление на риска, свързани с региона – община 

Момчилград. 

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

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

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



основано на управлението на риска. 

Основните компоненти на раздела са: 

1.1Описание на природната,социалната и икономическа среда и 

инфраструктура в община Момчилград. 

          1.2.Описание на релефа -  Релефа е планински,като в границите на общината 
попада силно разчлененият източно родопски  Стръмни рид, с дължина около 40 
км. и ширина между 15-22 км.Склоновете са обезлесени и ерозирали, на места има 
свлачища.Най-високи върхове са Стръмни рид-960м,Здравец /Дамбалъ/-910м и 
Черковище /Клисе  тепе/ 871м.От тях водят началото си  много от  притоците на 
река Върбица  и река Крумовица,а самия рид е водораздела между двете 
реки.Средната надморска височина  на общината е 444м.Характерът на терена 
оказва  негативно влияние  върху селищната и транспортна мрежа.  
 1.3.Хидрография - описание на реките преминаващи през територията на 
общината. 
 Община Момчилград - река Върбица  преминава в близост до гр.Момчилград 

и се влива в язовир „Студен кладенец”.На левия бряг на реката са разположени 

кметствата Загорско, Садовица, Седларе и Върхари на десния бряг са кметствата 

Птичар, Момчилград и Груево. В река Върбица се вливат Джебелска река и Чуковско 

дере  което е почти сухо.           

           По поречието на река Върбица и Нановишка има алувиални  и делувиално –

ливадни почви.Образувани са от разнороден,включително  грубо частичен наносен 

материали.Ясно се откроява хумусния хоризонт,под които следват почва 

образуващите материали. По механичен състав са предимно леко песъчливо 

глинести, на отделни места и средно песъчливо глинести.Подходящи са за 

отглеждане на зеленчуци  и тютюн поради голямото количество влага която 

получават от почвените хоризонти.Образувалите се от разрушаването на 

реолитовите скали „скелетни почви”,създават макроклимат важен за естественото 

растящите тютюневи насаждения и билките в района на общината. 

         На територията на общината са локализирани няколко  находища на естествено 

разпространени  полускъпоценни камъни-опали,ясписи,ахати и други..Района е богат 

на минерали и скали,като особено важни са  залежи на перлити, които със своите 

топло и звукоизолационни качества са база за развитие на нови технологии.Залежи 

от оловно-цинкови руди има край Звездел. 

             Близо до с.Равен се намира природния резерват „Боровец” с площ от 36 

хектара.Резерватът е с ясно очертани  две формации-черен бор и вергилиев дъб.Ясно 

изразено е  присъствието на типичната за района растителност-космат дъб,черен 

бор,ясен,източен габър и храсти. 

             Друга природна забележителност в общината е  Вкаменената гора,обхваща 

площ от 7.3 хектара.Това е единствената в света каменна гора,в която дърветата са 

останали прави както преди милиони години.Интересните  и уникални природни 

забележителности предлагат добри възможности за развитие на различните форми на 

алтернативен туризъм. 

         

   Геология 

Най-разпространени са канелените почви и кафявите планински почви, а по 



поречията на реките има алувиално-ливадни почви.  

Алувиално-ливадни почви се характеризират със средномощен хумусен слой и 

добро почвено плодородие. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци и овощни 

култури, фъстъци, технически култури. Канелените и планинските горски  почви са 

водопропускливи, характеризират се с маломощен хумусно-алувиален слой и са 

подходящи за отглеждането на топлолюбиви интензивни култури като слънчоглед, 

тютюн,  лозя и трайни насаждения. В районите на разпространението им 

ерозионните процеси са засилени. За развитието на ерозия допринасят и относително 

голямото вертикално разчленение на релефа и обезлесяването на значителни 

участъци от горите. Почвената ерозия оказва неблагоприятно влияние върху 

развитието на селското стопанство, като решение на проблема е провеждането на 

регулярни мероприятия по залесяване. 

 Общината не е богата на растителност. Преобладават храстовидните и 

дървесни видове. Горската растителност е представена от средиземноморските 

видове - благун, габър, дъб, цер и др. На отделни места се срещат  клен, елша, 

мъждрян и др. 

 Околна среда. 

 Въздух - основен екологичен проблем за областта е замърсяването на 

атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ) 10, серен диоксид и азотни 

оксиди. 

 През зимния период са регистрирани превишения по показател серен 

диоксид, поради релефа и неблагоприятна метеорологична обстановка - гъста и 

неразсейваща се мъгла. Зимният сезон е най-неблагоприятен за качеството на 

въздуха, тъй като е най-голям процентът на дните с тихо време и с мъгли, както и 

ниското количество слънчева радиация, което обуславя турбулентен топлинен поток. 

Всички тези фактори водят до задържане на замърсителите от местни източници в 

приземния въздушен слой.  

            Води – описание на реките преминаващи през територията на общината. 

            Община Момчилград - река Върбица  преминава в близост до 

гр.Момчилград и се влива в язовир „Студен кладенец”.На левия бряг на реката са 

разположени кметствата Загорско, Садовица, Седларе и Върхари на десния бряг са 

кметствата Птичар,Момчилград и Груево. В река Върбица се вливат Джебелска река 

и Чуковско дере  което е почти сухо. Общината се намира в район с продължителни 

летни засушавания, които водят до изчерпване на подпочвените водни запаси. 

Средната годишна температура е около 13°С, с тенденция за повишаване 

през последните месеци. 

 Валежите в района са предимно от дъжд, като през зимата се наблюдава 

значително увеличение на валежите, в определени дни достигат до 100 мм.  

 Главната отводнителна артерия в общината е река Върбица. Районът като цяло 

е засушлив. Продължителните засушавания през лятото  много често водят до 

изчерпване на  запасите от подпочвени води. 

 

 

 

 



Таблица 2. Данни за по-големи реки протичащи през територията на общината 

Реки 

Дължина /км/
 
 

Водосборна площ, 

общо /кв. км/ обща 
на територията на Р 

България 

на територията на 

общината 

Върбица 12,3 12,3 12,3 1801 

Нановишка 8,9 8,9 8,9 371 

Източник: НСИ  

         Климатична характеристика на общината. 

         Територията на общината попада в умереноконтиненталната климатична област 

до средиземноморски  което определя параметрите на климатичните компоненти. 

Средните годишни температури са между 11 и 13
0
С и средните годишни валежи 

между 550-600мм. 

           Средните количества на валежите в района са около 600мм/м
2
. Максимумът на 

валежите е в началото на лятото, но често в края на този сезон има засушавания, 

поради което се налага изкуствено напояване на много култури особено тютюна и 

чушките. 

            Разпространени са канелени горски почви ,които са със съдържание  на хумус  

между  2-4%.Този тип почви са с ограничено  съдържание на минерални химически 

елементи.Подходящи са за отглеждане  на лозя,тютюн,овощни и зърнени култури.  

            Преобладаващите ветрове в региона са от североизток. Поради хълмистия 

характер на релефа, през зимата тези ветрове водят до натрупване на преспи.   През 

зимата чести са снежните бури и навяването на преспи, които ограничават 

транспортните връзки в района. Това налага  поддържането на денонощно дежурство 

от фирмите сключили договори с общината за снегопочистването. Метеорологичната 

информация е за годишен брой дни с обилни валежи (количества ≥50 l/m
2
 за 24 

часа), силни ветрове (скорост ≥ 14 m/s), брой дни с гръмотевични бури, градушки и 

поледица, дни с високи температури на въздуха (с максимални денонощни 

температури > 32.0 °C), дни със снежна покривка над 40 cm, както и брой случаи на 

тежки суши (с непрекъсната продължителност ≥ 60 дни) за област Кърджали през 

периода от 1970 до 2018 г. Метеорологичните станции от наблюдателната мрежа на 

НИМХ, разположени на територията на област Кърджали са осем на брой, както 

следва:  синоптична в гр. Кърджали, климатични в градовете Джебел и Крумовград, 

валежомерни в селата – Токачка, Бенковски, Кирково, а също и в градовете Ардино и 

Момчилград. Използвани са ежедневни данни за температурата на въздуха, 

денонощното количество на валежа, височина на снежната покривка, скорост на 

вятъра, гръмотевични бури, градушки и поледици, както и относителната влажност 

на въздуха през период от четиридесет и девет години (1970 – 2018 г.). Анализът на 

проливни дъждове е извършен на базата на годишния брой дни с валежни суми ≥ 50 

l/m
2
 за 24 часа. Общо за периода от 1970 до 2018 г. в област Кърджали са 

регистрирани 315 такива дни с обилни денонощни валежи. Средногодишният им 

брой за посоченият период е 6 дни (осреднено за областта), а максималният 13 дни 

(2005). Минималният им брой е бил само един ден през 2008 г. Подобни обилни 

валежи се наблюдават ежегодно. 

            Силни ветрове са оценени посредством броят дни през годината с измерена 

скорост на вятъра ≥ 14 m/s.. Дни със силен вятър се наблюдават ежегодно в областта. 



Таблица 1. Данни за идентифициране на метеорологичните опасности и за анализ на риска от 

природни бедствия на територията на община Момчилград 

 

№ Характерни опасности 

Статистика 

(брой регистрирани през периода  

1970 – 2018 г.) 

Вероятност 

(съгласно Табл. 2) 

1. Проливни дъждове 30 A (много вероятно) 

2. Силни ветрове 30 A (много вероятно) 

3. Гръмотевични бури 19 A (много вероятно) 

4. Градушки 19 A (много вероятно) 

5.1 Високи температури                              - A (много вероятно) 

5.2 Тежки суши - B (вероятно) 

6.1 Снежна покривка 21 B (вероятно) 

6.2 Поледици 11 A (много вероятно) 

 

Снежна покривка е изследвана въз основа на броя дни през годината с 

височина на снега > 40 cm. Такива дни са общо 25 през четиридесет и деветте години 

на посочения период. Максималният годишен брой на подобни снежни дни е бил 5 

дни през 1981 и 1995 г. Проведеният анализ показа, че подобни дни с такава 

височина на снежната покривка са с повторяемост веднъж на две години. 

Поледиците в района са изследвани посредством броят на дни с регистрирано 

явлението в метеорологичните станции на НИМХ в района. Общо дните с това 

явление са 15 дни, като средногодишно те са 1 дни.  

     Естественият прираст за 2018 г. е отрицателен (-), родени са 58, а са починали 

89 души, и демографската тенденция не е благоприятна в сравнение с процесите 

протичащи на национално ниво. 

     Механичният прираст за 2018 г. също е отрицателен (-96), изселилите се извън 

общината (142) са над два пъти повече от заселилите се в общината (62). През 

последните години се наблюдава временна миграция от територията на общината 

извън границите на страната (към Гърция, Великобритания, Испания), свързана с 

търсене на трудова реализация на незаетата работна сила. Това е особено тревожен 

факт, с оглед на това, че общината губи население в трудоспособна възраст. 

      Намаляването на естествения прираст, комбиниран с отрицателен механичен 

прираст, влияят негативно на възпроизводството на населението на общината. 

      Етническият състав на населението на общината по данни от Общинска 

администрация Момчилград е 16,83% българи, 73,68% турци, 0,15% роми и 0,11% 

други.  

 

 



      Гъстота на населението 

 

Таблица 4. Гъстота на населението към 31.12.2018 г.  

 

Община Гъстота на населението (души/км²) 

Община Момчилград 18 
                                                                                                                       Източник: НСИ 

            Стопанска характеристика на общината. 

     В икономическата структура на община Момчилград най-важно място заема 

селското стопанство. Тютюнопроизводството дава икономическия облик и 

характеристика на общината. Тютюнът осигурява средства за препитание на 

основната част от населението. 

Община Момчилград се намира в полупланински район, където местната 

икономика е силно зависима от  земеделието като източник на доходи и заетост. В 

земеделски стопанства са ангажирани 54,2% от заетите.  

Земеделските земи в общината са 382228 дка, в т.ч. обработваема земя 147545 

дка (38,6%), мери и пасища 141140 дка (36,9%), гори в земеделски фонд 93543 дка 

(24,5%)1 Поливните площи са 3000 дка, но  хидромелиоративната система е силно 

амортизирана. Основният прилаган поливен метод е разгъване на тръби за поливане.  

На територията на общината са изградени 60 микроязовира, които могат да се 

използват за напояване. Възстановяването на хидромелиоративната мрежа е свързано 

с привличане на инвестиции и следва да се съобрази с особеностите на дребните 

земеделски стопанства. 

По форма на собственост 19% от земеделската земя е частна, 60% е общинска 

(почти напълно се формира от т.нар. общински остатъчен фонд), а 21% е държавна. 

Основна част от обработваемата земя са заети с тютюн (26583дка). Отглеждат 

се лечебни растения (700дка бял риган и 70 дка шипки), овощни насаждения (562 

дка), лозя (270 дка), други трайни насаждения (823дка), пипер (270 дка) и градинска 

чубрица (10 дка). 

Броят на регистрираните тютюнопроизводители е 4031 души, а квотата за 

2004г. е 4370т. За общината са характерна изключително силна зависимост на 

селскостопанските производители от тютюнопроизводството. Съществува 

положителен опит в култивирането на лечебни растения, като на територията на 

общината се отглеждат бял риган (500дка), жълт кантарион (30дка), маточина 

(50дка) и шипка (50дка). Отглеждат се и пипер (над 500дка) и градинска чубрица 

(над 500дка). Тези култури са алтернатива за заетост на малка част от земеделските 

стопани.  

Собствеността върху земята е раздробена и преобладават стопанствата, които 

обработват по-малко от 10 декара.  Под аренда се обработват около 3300дка. 

Използва се остаряла селскостопанска техника, което води до загуби при прибиране 

на реколтата. Финансовото състояние на земеделските стопанства е лошо, липсват 

средства за закупуване на съвременна техника и за провеждане на агротехнически 

                                                 
 



мероприятия с по-продължителен ефект, което сериозно намалява ефективността на 

стопанската дейност.  

Обработват се по-плодородните земи, а нископродуктивната земя се изоставя, 

като изоставените земи към края на 2010г. са над 3600 дка. Ерозионните процеси, 

провокирани от наклонения терен увеличават площите необработваема земя. 

Отсъствието на крупни земеделски стопанства, намалява производителността на 

труда и възможностите за реализиране на по-ниска себестойност на продукцията, 

както и за нейната пазарна реализация.  

Растениевъдството в областта е представено предимно от зърнено-житни, 

технически и маслодайни култури. 
 

       Таблица 14. Засети площи през 2018 г. 

 

Община / област Общо засята площ 

със зърнено-житни 

култури (дка) 

Общо засята площ с 

технически и 

маслодайни култури 

(дка) 

Община Момчилград 1230 1150 

 

     Животновъдството има по-

малък дял в произведената 

селскостопанска продукция. 

Представени са почти всички видове 

домашни животни, като доминира 

говедовъдството и овцевъдството. 

 Животновъдството в общината се 

развива главно в личното стопанство, 

причина за което е високата 

безработица в региона и установените 

традиции. От район със силно развито 

овцевъдство и говедовъдство, през 

последните години се наблюдава 

пренасочване към птицевъдство  и пчеларство, причина за което е търсенето на 

свободни пазарни ниши в пазара на животинска продукция и изкупните цени. 

Високите производствени разходи и ниските изкупни цени на животинската 

продукция са причина за отлив от този отрасъл на земеделската кооперация и 

големите агро-фирми през последните години и преминаването му към частни 

стопани и по-малки семейни ферми или фирми, занимаващи се с угояване и търговия 

на животни. За последните две години структурата на основните видове животни е 

както следва: 

 

 

             Животните се отглеждат в семейни стопанства, няма големи ферми. В 

преобладаваща част от случаите животните се отглеждат при примитивни условия, 

Видове земи                        

Частна

70,99%

Държавна 

собственост                                         

12,77%

Общинска 

собственост

8,87%

Други                

7,37%

 



липсва контрол на качеството на произвежданата продукция.   

Познанията на стопаните са недостатъчни, липсва адекватна информация за 

възможностите за прилагане на нови технологии. 

 
Таблица 15. Селскостопански животни в община Момчилград 

 

№ Община / 

област 

Говеда 

(бр.) 

Овце 

(бр.) 

Кози 

(бр.) 

Кокошки 

(бр.) 

Пчелни 

семейства 

(бр.) 

Еднокопитни 

(бр.) 

1. Община 

Момчилград 
2936 3043 104 8500 1100 189 

 

Няма данни за броя на водоплаващите птици. Характерно за повечето 

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

разпокъсаност на земята, бедните почви и недостига на работна ръка. Тези проблеми 

обуславят и по-ниските добиви от земеделските култури и по-ниска продуктивност 

на животните. 

Делът на промишлеността в икономиката на общината е твърде ограничен и 

обемът на произвежданата продукция е незначителен. Преструктурирането на 

индустрията, променената конюнктура, загубата на традиционни пазари, доведе до 

свиване на производството и задълбочаване на безработицата. Брутния вътрешен 

продукт произведен в община Момчилград през 2001г. е 40059000 лв. Брутния 

вътрешен продукт на човек от населението за същата година е в размер на 2024 лв. и 

по този показател заема 127 място от общо 262 общини в България.  

През 2003г. са реализирани нетни приходи от продажби в размер на17,5 млн. 

лв. или 0,9 хил. лв. на един жител, което е 12 пъти по-малко от средното за страната. 

Динамиката на показателя показва тенденция за устойчиво нарастване за периода 

1999-2003г., като в сравнение с базовата година увеличението е 3.5 пъти.  

Броят на регистрираните в община Момчилград стопански субекти е 642, от 

които 99,4% са частни, в т.ч 10% са чуждестранни.  Активни са 163 фирми, от които 

65 са микрофирми (със заети до 10 човека). Като едноличен търговец са 

регистрирани 90% от стопанските субекти. Най-голям е относителния дял на 

регистрираните фирми в търговията (45%), транспортните фирми (22%), 

общественото хранене и хотелиерството (15%) и селското стопанство (5%).  

Структуроопределящ отрасъл в местната икономика е селското стопанство, 

доминирано от тютюнопроизводството. Представени са шивашката  и текстилната 

промишленост.  

Основните проблеми пред местната икономика са: 

 ниско общо икономическо развитие на общината и липса на 

диверсифицирана икономика;  

 отдалеченост от голям икономически и административен център;  



 ниска конкурентоспособност на местните стопански субекти, остарелият 

сграден фонд и амортизирано оборудване, както и ниското технологично 

ниво;  

 ниско образователно ниво на заетите;   

 липса на финансови ресурси за технологично обновяване  

 ниско ниво на инвестиционна активност от страна на външни инвеститори.  

Ключов проблем със сериозна социално-икономическа значимост е и бъдещето 

на тютюнопроизводството, както и устойчивото използване на горските ресурси.  

За постигането на икономически растеж се очаква да допринесе  ГККП 

“Маказа” и функционирането на международен транспортен коридор №8, който да 

повлияе благоприятно на развитието на бизнеса, както с привличането на 

инвестиции от гръцки и български предприемачи и развитие на под изпълнителски 

вериги и доставчици, така и достъпа до външни пазари за експорт на продукция от 

местните предприятия.  

 Възможностите за постигане на устойчив икономически растеж са свързани с 

развитие на селското стопанство, като сектор с потенциал за нарастване в 

общинската икономика. Перспективите за икономическо развитие са свързани с. 

 На територията на общината са регистрирани по смисъла на Търговския 

закон 442 фирми, като по-голямата част от тях не извършват дейност. Действащите 

фирми са 163, като преобладават фирмите на едноличните търговци. 

Основната част от предприятията са частни и повечето разполагат със собствена 

материално-техническа база. Доминират микро и малките предприятия, които 

работят предимно в сферата на търговията и ресторантьорството. Тенденцията към 

тази ориентация се обуславя от факта, че дейността може да се осъществява като 

семеен бизнес и да се използват различни форми за самонаемане.На фона на 

общинското стопанско развитие слабо са представени транспорта и услугите, а 

туризмът не е развит.  

 

          Горско стопанство 

Горският фонд на територията на община Момчилград е 412246 дка, или 48,9% 

от територията на общината. Основните дървесни видове са различните видове дъб и 

габър. 

По форма на собственост 99,5% от горските територии са държавен горски 

фонд, останалата част са собственост на религиозни организации и частни лица. 

Добива на дървесина е в средногодишен размер от 24 – 25 хил. куб.м. и се 

извършва от частни фирми. Държавно лесничейство – Момчилград изпълнява 

дейности за възпроизводство на горските ресурси, като средногодишната площ на 

залесените територии е 300 дка. 

 На територията на общината функционират 9 предприятия с основна дейност 

дърводобив и дървопреработване. Произвеждат се дървени строителни материали и 

детайли за мебели 



 По категория горските територии са: иглолистни- 40,8%, широколистни - 

41,73% и незалесени територии -  17,47%. Горските територии, попадащи в I клас на 

пожарна опасност (висока), са 67% от общата горска територия на  областта. 
 

Таблица 16. К л а с и ф и к а ц и я  н a  г орските територии, в община Момчилград според 

степента нa пожарна опасност. 

                Промишленост 

       Община Момчилград не е силно индустриализирана, няма индустриално 

производство, което да влошава параметрите на околната среда, а относителния дял 

на заетите в индустрията е 40%2. 

       Другите насоки на развитие на индустрията са свързани с производството на 

строителни материали,производството на мъжко и дамско бельо,производство на 

машини за бита,шивашка и текстилна промишленост,транспорт и други. 

    Водещи фирми в промишлеността са: 

 1.”АЛТЕКС ”  ООД – това е най - голямата фирма на територията на община 

Момчилград.Във фирмата работят над 400 човека.Фирмата произвежда мъжко и 

дамско бельо. Капацитета на предприятието е натоварен с пълна мощност.През 

последните години фирмата непрекъсната влага значителни суми за обновяване на 

машините и съоръженията и за разширяване на дейността си. 

 2.”ХРАНМАШ - ВЪРБИЦА  ” ООД – във фирмата работят над 50 човека,заети 

с производството на уреди за бита, а през последните години фирмата е 

преструктурирала част от производството си и се е насочила към шивашката 

промишленост.През последните години фирмата влага значителни средства в 

обновяване на производството и в нови производства. 

 3.”Родопастрой” ЕООД – фирмата се занимава със строителство като 

основното  жилищно,мостово, мебел,дограма и др.Във фирмата работят около 50 

човека.Проблем през последните години са квалифицирани кадри свързани с 

високото строителство. 

 4.”Родопстрой-94” ЕООД .Фирмата произвежда  строителни продукти основно 

за вътрешния пазар.Участват в строителството на общината и района.Във фирмата 

работят над 30 човека.През последните няколко години фирмата вложи доста 

средства за пускане на новото производство . 

          Инфраструктура за доставките на основни стоки/услуги. 

                                                 
 

   ДГС, ДЛС 

I-ви клас нa 

пожарна 

опасност 

II-ри клас  

пожарна  

опасност 

III-ти клас 

пожарна 

опасност 

ІV-V-ти клас 

Пожарна 

опасност 
Всичко 

/ха/ 

Площ-ха % Площ-ха % Площ-ха % Площ-ха % 

ДГС 

Момчилград 
9552,5 19,1 27224,3 54,4 13265,0 26,3 0 0 50041,8 



          Енергийна инфраструктура.  

 Електроснабдяването  в общината се осъществява от националната енергийна 

система. В района има една подстанция в гр. Момчилград – 110/20 кV. Състоянието 

на въздушните линии 20 кV е сравнително добро и осигуряват преноса на ел. 

енергия по следните направления: 

 Момчилград - Кирково 

 Момчилград - Джебел 

 Момчилград - Крумовград 

 Момчилград  -Нановица 

 Момчилград  - Груево 

          Мрежите ниско напрежение са изцяло от въздушен тип и са в добро 

състояние.Всички населени места от общината са електрифицирани и нуждите на 

населението от ел. енергия са задоволени. Трансформаторната мощност на 

общината е в състояние да задоволява потребностите на населението и 

промишления  сектор. Общ брой на трансформаторите – 54 масивни и 10 мачтови. 

Електрозахранването е комбинирано-подземно и въздушно.Сериозна подръжка и 

контрол е необходимо  за останалите населени места ,където захранването е 

въздушно. 

          Енергоразпределение – КЕЦ – Момчилград разполага с 10 екипа при 

аварийни ситуации – вишка – 1 брой,бус – 1 брой,автомобили - 15 броя от тях: 10 

бр. 4х4, 3броя леки и 2 броя товарни. 

          Централно топлоснабдяване на територията на общината  не е изградено  

обществени сгради и училища се отопляват чрез изградени локални отоплителни 

инсталации на течно гориво.Инсталациите са остарели ,ниско ефективни  и с 

високо експлотационни разходи.С цел оптимизиране на електопотреблението за 

публични нужди е необходимо осъществяването на проект за подмяна уличното 

осветление с нови съоръжения и енергоспестяващи осветителни тела. 

         Оптимизацията на енергийната система  може да се постигне чрез 

газификазия на обществените сгради в общината.Подобен проект може да бъде 

изпълнен съвместно със съседните общини-Кърджали и Крумовград,тъи ката най-

близката точка от националната газопреносна мрежа е ГРС Хасково. 

 
Таблица 8. Съоръжения за високо напрежение на ЕСО на територията на община Момчилград   

 

№ Община Ел. подстанции Електропроводи 

110 (kV) km Брой Мощност (kW) 

1. Момчилград 1 41000 22,655 

 

 

Карта 2. Електропроводи преминаващи през територията на област Кърджали 



 
Източник: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД  

 

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

потребителите на област Кърджали.   

„Електроразпределение Юг“ ЕАД е дружеството, което отговаря за 

поддържането на електроразпределителната мрежа в областта. 

 
Таблица 9 
№ Община Трафопостове ВЛ,СрН,км КЛ,СрН

, 

км 

ВЛ,НН, 

км 

КЛ, 

НН,

км 
Общ 

брой 

Брой ТП 

собствени 

на ЕР Юг 

Мощност 

  KVA     

1

. 

Момчилград 212 175 35000 333 20 357 35 

 

           Водно стопанска характеристика на общината. 

 
           Водоснабдяването на Момчилград се извършва от язовир 
„Боровица”.Водоизточниците на територията на общината са  115,от които каптажи 
и дренажи 99 броя и шахтови кладенци 16 броя. Изградени са 16 броя помпени 
станции с инсталирана мощност 1 197 КВТ.Изградената водопроводна мрежа е 
около 75 км.,основно от азбестоциментови тръби. 
           Експлоатацията и поддръжката на ВиК инфраструктурата в общината се 
извършва основно от държавното дружество „ВиК”ООД – Кърджали с 51 % 
държавно участие и 49% общинско. 
          В община Момчилград 33 от 49 населени места са водоснабдени.Делът на 
водоснабденото население е 84,1%,което е около средните стойности за област 
Кърджали- 85,1 %.Част от населените места  са със сезонен режим или с постоянен 
режим на водоснабдяване.Относителния дял на населението в режим на 
водоснабдяване в периода 2001-2002г.се запазва средно около 7,5 % от 
водоснабденото население.Основните причини са в техническото състояние на 
водопроводната система и честите аварии.Загубите през 1998 година на вода за 



питейни нужди е 1 241 хил.куб.м.,а полезно използваната  е 753 хил.куб.м.,с което 
възлиза на 39 %. 
          Със средства от световната банка  се финансира  водоснабдяването на групата 
с. Постник - Теке и Девинци и реконструкцията на уличната 
водопроводна мрежа в град Момчилград. 
           Доставената вода общо за община Момчилград е в размер на 540 хиляди 
кубични метра,от които 362 хиляди кубични метра са за 
домакинствата.Количеството на доставената вода на човек от населението в 
общината  през 2003г.е 87л/ч ден, което е по-малко от стойността  на показателя за 
област Кърджали /101л/ч ден/ и значително под средните за страната /137 л/ч 
ден/.Главната причина е незначителното потребление  на вода от индустриалните 
предприятия.  
 Основните проблеми са свързани с амортизираните водопроводи и техния 

изтекъл 30 годишен срок на експлоатация, които в по – голямата си част са от 

азбезстоциментови тръби, изградени през 50 – 60 - те години на миналия век.Това 

обуславя големия  брой аварии и голямата загуба на вода, (около 75%) вследствие  

на износване гумените уплътнители в мястото на връзката между тръбите. 

 Наложителна е подмяна на остарелите водопроводи с полиетиленови тръби 

за намаляване загубите на вода. 

 

Таблица 11 

 Община 

 Брой 

водоснабдителни 

системи 

 Брой обслужвани 

селища от ВС 

 Момчилград 10 29 

 

Таблица 12   Водоизточници: 

 Язовири 1 

 Каптажи 4 

 Дренажи 2 

 Шахтови кладенци 8 

 Тръбни кладенци  

 Планински водохващания  

 ОБЩО 15 

 

Таблица 13   Водопроводни отклонения 

Общини 
Водопроводни 

отклонения бр. 

Потребители бр. 

(водомери) 

 Момчилград  2200  6241 

 

 

          Транспортна характеристика на общината. 

   През територията на общината преминават следните основни пътища. 



 гр. Кърджали – Момчилград –Подкова; 

 Момчилград - Звездел – Крумовград; 

 Момчилград –Равен – Нановица; 

 с. Звездел - Нановица, като пътя продължава до язовир „Студен кладенец”. 

         С над общинско значение е и път ІІІ-509 Кърджали – Момчилград – 

Крумовград - Ивайловград.Пътят осигурява връзка с община Момчилград и с 

община Ивайловград/област Хасково/.Пътя е част от републиканската мрежа и е в 

добро техническо състояние. 

        Общинската пътна мрежа е в не добро състояние,липсват средства за ремонт и 

инвестиции.Силно се е износило и влошило състоянието на асфалтираните 

отсечки,особено в между селищните връзки от вътрешната инфраструктура на 

общината.Тази тенденция за продължително влошаване качеството на  пътищата се 

задълбочава поради недостига на средства за реабилитация и реконструкция на 

общинската пътна мрежа. 

         Общинската пътна мрежа е с обща дължина от 90.30 километра,допълнително 

съществуват пътища с филц и каменна настилка с обща дължина 50 

километра.Гъстотата на пътната мрежа е 252.16 км/1000 кв.км,което е значително 

под средната стойност за страната / 330 км/1000кв.км./  

         Вътрешната пътна мрежа, чрез която се осъществяват другите връзки между 

отделните селища в общината, е изцяло четвъртокласна.  

 Една част от пътища от републиканската пътна мрежа, както и част от 

общинските и местните пътища, са в изключително лошо състояние.  

         През територията на Общината преминава ж.п-линията Кърджали –

Момчилград-с.Подкова с дължина 22 км.Осигурени са връзки за селата Загорско, 

Каменец, Садовица, Груево чрез спирките Джебел, с.Горско Дюлево и гара 

Момчилград ,като спирката при село Птичар се оказа единствената транспортна 

връзка за селото. 

     На гара Момчилград се извършва товарно-разтоварна дейност,отделена от 

системата на НК „БДЖ”.Има два прелеза при с.Птичар,както и между гара 

Момчилград и стопански двор на ВК „Младост-95”,обслужвани от ЖП секция 

Симеоновград. 

  1.2. Рискове , характерни за общината и на вредните последствия. 

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

последствия: 

 Социални последствия - последствия за хората и прекъсване на нормалната 

социална функция – потенциалният брой на загиналите, на сериозно пострадалите 

или заболелите, както и броят на непосредствено засегнатите хора – 

евакуирани/преместени и временно настанени лица; 

 Последствия за инфраструктурата - поражения на сгради, съоръжения, 

прекъсване на доставките на основни стоки/услуги; 

 Икономически загуби - общите загуби в лева за всички категории, 

включително разходите за лечение, разходите за незабавни или дългосрочни мерки 

за възстановяване, разходите от прекъсване на икономическата дейност, косвени 

социални разходи и други преки и косвени разходи; 



 Последствия за околната среда - въздействие върху географията на района с 

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

възстановяване на околната среда или щетите върху околната среда. 

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, участието на специални сили или 

използването на специални ресурси.  

Размерът на загубите обикновено зависи от подготовката на хората и от 

способността им да реагират адекватно на бедствието. 

 

1.2.1. Списък с опасностите характерни за територията на областта:  

1.2.1.1. Речни наводнения; 

1.2.1.2. Наводнение от скъсване на язовирна стена; 

1.2.1.3. Земетресения; 

1.2.1.4. Свлачища; 

1.2.1.5. Горски пожари; 

1.2.1.6.Епидемия; 

1.2.1.7.Епизоотия; 

1.2.1.8.Епифитотия; 

1.2.1.9. Радиационна авария и инцидент с ИЙЛ; 

1.2.1.10. Ядрена авария в АЕЦ; 

1.2.2.11.Инцидент или авария с ОХВ; 

1.2.2.12.Големи авто- и авиотранспортни произшествия; 

1.2.1.13. Снегонавявания и поледици; 

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

1.2.2. Сценарии. 

1.2.2.1. Сценарии за наводнение. 

1.2.2.1.1. Сценарий за речно наводнение 

 

Наводнение на територията на община Момчилград яз. „Нановица-1 и 

Нановица-2” при провеждане на „висока вълна“ през облекчителните съоръжения 

или при сериозна авария, свързана с изпускане на значителни водни количества.   

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

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

съгласно извършеното картографиране по реда на Глава девета „Защита от вредното 

въздействие на водите“ от Закона на водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.) на 

територията на област Кърджали са определени три района със значителен 

потенциален риск от наводнения:  

 участък от река Нановишка от с.Нановица, през бившето МТС,джамията и 

моста за с.Нановица е определен като участък с висока степен на риск; 

Съгласно картите на Басейнова дирекция „Източно-беломорски район“- 

Пловдив при речно наводнение с период на повторение 1000 г.  за община 

Момчилград ще бъдат засегнати 163 жители. Засегната площ  ще бъде 84 дка.   

В резултат от проливни дъждове по разглеждания сценарий за възникване на 



наводнение е възможно възникване на следната обстановка: 

 паника, наранявания и загинали хора; 

 частични и слаби разрушения по сградния фонд; 

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

осигуряване на средства за живеене; 

 нарушаване на връзки на тръбопроводи за извеждане на отпадни и питейни 

води; 

 вероятни прекъсвания на електро енергия на засегнатите райони; 

 прекъсвания на транспортната инфраструктура, поради пропадане, срутване, 

отнасяне на земни маси от силата на водата, което ще затрудни доставката на 

основни стоки и услуги; 

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

неопределено време, поради сложна хигиенно-епидемиологична обстановка. 

При проливни дъждове могат да възникнат локални наводнения в населените 

места, вследствие на липса, или не добре изградени и поддържани отводнителни 

системи. 

1.2.2.1.2. Сценарий за скъсване на язовирна стена. 

На територията на общината са изградени  2 язовира с риск  за населението и 

прилежащите територии. На територията на община Момчилград се намира 

яз”Нановица-1”и яз”Нановица-2”. 

 При скъсване на язовирна стена на някой от язовирите е застрашено  

населението и инфраструктурата, попадащи в заливните зони, съгласно аварийните 

им планове.  

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

възможно възникване на следната обстановка: 

 паника, наранявания и загинали хора; 

 частични и слаби разрушения по сградния фонд; 

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

осигуряване на средства за живеене; 

 нарушаване на връзки на тръбопроводи за извеждане на отпадни и питейни 

води, което ще доведе до заливане на урбанизирани територии; 

 вероятни прекъсвания на електроенергия на засегнатите райони; 

 прекъсвания на транспортната инфраструктура, поради пропадане, срутване, 

отнасяне на земни маси от силата на водата, което ще затрудни доставката на 

основни стоки и услуги; 

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

неопределено време, поради възникване на сложна хигиенно-епидемиологична 

обстановка.  

1.2.2.2. Сценарии за земетресение. 

Според картата на сеизмичното райониране на България от 2004 г. на 

територията на община Момчилград са възможни земетресения с очаквана 

максимална интензивност от VIII степен и Мmax<6.  

Според картата на райониране по ускорения (синергична с Еврокод 8 на EC) 

очакваните сеизмични ускорения Amax са в рамките на 0.9-0.13g за 475 години. 

Преобладаващият начин на строителство-сгради от клас на уязвимост А и B 



съгласно EMS-98, с носещи стени от каменна или тухлена (зидана) конструкция със 

свързващо вещество кал или вар, липса на връзка между фасадните преградните 

стени, без хоризонтални и вертикални стоманобетонни пояси, със стоманобетонни 

плочи, дървените гредореди или стоманобетонните  плочи стъпват в повечето случаи 

направо върху тухлените стени, ще обуславят водещия тип повреди.Очакваните 

възможни последствия от сеизмични въздействия са пукнатини в стените, таваните и 

стените, напукване, отлепване и падане на парчета мазилка, частично или пълно 

разрушаване на комини, отделяне на преградни стени от стоманобетонни елементи и 

др.  

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

За територията на община Момчилград не е характерна висока сеизмична 

активност. 

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

6-та степен в епицентралната област ще се наблюдават смесени ефекти от 

земетръсното въздействие върху хора, сгради и природна среда. 

Съгласно картата за сеизмично райониране на Република България за  

период 1000 години към Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране 

на сгради и съоръжения в земетръсни райони община Момчилград попада в райони с 

интензивност от 6-та и 7-та степен по скалата МШК. 

В резултат на сеизмичното въздействие по разглеждания сценарий за 

възникване на земетресение  с интензивност 6-та степен е възможно възникване на 

следната обстановка: 

 паника и наранявания на хора; 

 средни, частични и слаби повреди на сградния фонд; 

 няма да има население без подслон; 

 временни прекъсвания на телекомуникации и електрозахранване;  

 вероятни нарушения във водопроводи и прекъсвания на участъци от 

транспортната инфраструктура, поради свличания и слягания на почва, срутвания на 

скални късове и др.; 

 вероятни са пожари в ограничени размери. 

Последствия от земетресението:   

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

потърсили медицинска помощ; 

 Последствия за инфраструктурата  

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

няма къщи, опасни за живеене или за събаряне;  

            - поражения в обществени сгради – повредени 3 административни сгради 

(кметства) 

 Икономически загуби – няма точни данни. 

 Последствия за околната среда – няма. 

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

скалата на Рихтер. 

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

епицентралната област ще се наблюдават смесени ефекти от земетръсното 

въздействие върху хора, сгради и природна среда. 



В резултат на сеизмичното въздействие е възможно да възникване на следната 

обстановка: 

 човешки жертви и затрупани хора, нуждаещи се от спасяване; 

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

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

всестранно осигуряване;  

 необходимост от медицинско обслужване, от подслон, завивки,  дрехи, 

храни и вода, осветителни и отоплителни източници; 

 нарушаване на електро-, водоподаване, транспортни връзки и 

телекомуникации; 

 активизиране на свлачища; 

 възникване производствени аварии и аварии по тръбопроводи, в резултат на 

което може да се получи химическо замърсяване; 

 създаване на сложна пожароопасна обстановка; 

 повишен риск от автопроизшествия; 

 получаване на повреди в хидротехническите съоръжения и възникване на 

опасност от наводнения-яз. Нановица 1-2.; 

 нарушаване на транспортната инфраструктура, предизвикани от разрушения 

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

др./ - неизползваеми транспортни артерии; 

 възникване на епидемии сред населението и епизоотии при животните. 

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

инфраструктурата и за околната среда.  

1.2.2.3. Сценарии за свлачище, срутище, ерозия. 

Свлачищата, срутищата и ерозията са неблагоприятни геодинамични процеси, 

които нарушават нормалното функциониране на инфраструктурата, състоянието на 

поземления и сграден фонд, тяхната цялост и експлоатация. Те носят не само 

материален, но и социален риск, свързан със значителните  последици от тях.  

Към 31.12.2019 г. на територията на община Момчилград не са регистрирани  

свлачищни участъци: 

В резултат на свлачищни процеси е възможно създаване на следната 

обстановка: 

 повреждане и прекъсване на пътища, затрудняване на доставките на стоки 

от първа необходимост и на медицинското обслужване; 

 пълни, частични и слаби разрушения на сградния фонд в района на 

свлачището; 

 човешки жертви и затрупани хора, нуждаещи се от спасяване; 

 разрушаване на инфраструктурни обекти. 

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

Разнообразният релеф и рязката промяна на температурата през зимата при 

обилни снеговалежи, както и силните бури през пролетта и есента довеждат до 

бедствени ситуации. Образуват се снежни преспи по пътищата, поледици, обледяват 

се далекопроводи и открити съобщителни съоръжения. Снежните бури и 

снегонавявания най-силно се изразяват в общините Ардино и Момчилград, в 

резултат на което някои населени места остават с нарушено електро- и 



водоснабдяване, снабдяване с храна, фураж и с прекъснати транспортни и телефонни 

връзки.  

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

територията на областта е възможно да възникне сложна обстановка и сериозно да 

бъде затруднено движението по пътищата. 

Продължителни снеговалежи, силен вятър и ниски температури могат да 

доведат до обледяване на електропреносната мрежа. Вследствие на получената 

тежест са възможни скъсвания на електропроводи, което ще наруши 

електроснабдяването за промишлени и битови нужди. Ще бъде нарушено и 

водоснабдяването. Редица населени места могат да се окажат в бедствено 

положение. 

Щети на селското стопанство ежегодно нанасят градушките.  

1.2.2.5. Сценарии за високи температури, продължителни суши. 

На територията на областта възникват продължителни засушавания, които 

могат да нанесат значителни материални щети. 

Силните засушавания дават отрицателно влияние върху източниците за 

питейна вода, които не се използват навсякъде целесъобразно. Засушаването води до 

режим в снабдяването с вода . 

1.2.2.6. Сценарии за тежки инциденти и аварии с опасни химични 

вещества. 

През територията на община Момчилград преминават транспорти средства, 

превозващи пожаро- и взривоопасни, силно отровни и др. вещества, които при 

катастрофа създават условия за замърсяване на околната среда и са заплаха за 

живота и здравето на населението. 

Промишлени аварии с отделяне на опасни химически вещества могат да 

възникнат във обекти, съхраняващи, търгуващи и работещи с рискови вещества и 

материали, което създава потенциална опасност за околните населени места и 

население –  газстанции,бензиностанции и др. 

При транспортни произшествия и технологични аварии в обекти, работещи с 

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

замърсяване и реална опасност за населението. 

1.2.2.7. Сценарии за големи транспортни произшествия. 

Голямо транспортно произшествие е събитие с висока вероятност за 

възникване на територията на общината. Възниква в процеса на движение на 

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

повреди на превозни средства, транспортна инфраструктура, товар или други 

материални щети.  

1.2.2.8. Сценарии за големи горски пожари и пожари в земеделски  

             територии. 

Климатичните изменения с периодичните засушавания водят до повишаване на 

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

Голямото количество горим материал в комбинация с продължителни засушавания е 

предпоставка за лесното възникване, бързо разпространение и висока интензивност 

на пожарите. Голяма част от горските пожари ca причинени от запалвания най-вече 

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


нa миналогодишни треви и растения в обработваеми и нeобработваеми земи от 

поземления фонд  през лятото и есента, месеците август и септември. И през 

предишни години пика на запалванията е лятото и есента, през месеците юли, август, 

септември.  

През 2019 год. най-големите пожари са предизвикани от опожаряване на 

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

неконтролируемо горене, засягащо съседни площи и горски територии. 

Извършителите нa тези нарушения /престъпления/ предимно дървосекачи, 

трактористи, пастири и собственици на вили и градини се установяват и доказват 

трудно, в повечето случаи остават ненаказани. 

1.2.2.9. Сценарии за епизоотия. 

Опасностите се определят от съществуващите производствено-икономически 

условия и структура на селското стопанство, географското разположение на 

областта, което дава възможност за контакти с животни в приграничната полоса, 

преминаването на важни пътни и ж.п. артерии през територията на областта, 

международната епизоотична обстановка, недостатъчният контрол при търговията и 

вносно-износния режим с живи животни и продукти от животински произход. 

Огнища на биологично заразяване са териториите с намиращите се на тях  

животни, съоръжения и околната среда, подложени на непосредственото въздействие 

на бактериалните агенти и токсини, които са в състояние да  

бъдат източници на разпространение на масови заразни заболявания сред 

животните. 

Възникването на огнища на биологично заразяване може да стане чрез 

вдишване на заразен въздух, употреба на заразени хранителни продукти и вода, чрез 

ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи, а също и при установяване на 

контакт с болни животни или заразени предмети. Чрез въздушни маси може да бъде 

пренесена популация от насекоми (скакалци и др.). Биологично заразяване може да 

възникне и след наводнение или продължително засушаване. Не са изключени и 

терористични действия, като най-често се заразяват водоизточници, складови 

помещения, фуражи, земеделски площи и др. 

Тежестта на последствията от биологично заразяване в резултат на развили се  

епизотии на територията на областта, се изразява в последствия за хора и животни и 

за околната среда. 

1.2.2.10. Сценарии за епидемия. 

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

съоръжения, материални ценности и околната среда, подложени на 

непосредственото въздействие на бактериалните агенти и токсини, които са в 

състояние да бъдат източници на разпространение на инфекциозни заболявания сред 

хората. 

Биологично заразяване може да стане чрез вдишване на заразен въздух, 

употреба на заразени хранителни продукти и вода, чрез ухапване от заразени 

насекоми, кърлежи или гризачи, а също и при установяване на контакт с болни хора 

или заразени предмети. Чрез въздушни маси може да бъде пренесена популация от 

насекоми.  

Биологично заразяване може да възникне и след наводнение или 



продължително засушаване. 

 Не са изключени и терористични действия, като най-често се заразяват 

водоизточници и храни. 

Тежестта на последствията от биологично заразяване в резултат на развили се 

епидемии на територията на областта, се изразява в последствия за хора и и за 

околната среда. 

1.2.2.11.1. Сценарий за завишен радиационен фон вследствие на авария в   

АЕЦ 

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

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

метеорологичните условия, е възможно част от замърсените радиоактивни въздушни 

маси да достигнат и замърсят територията на област Кърджали. 

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

-1000 и мощности по 1000 MW. 

 

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

 

№ Страна Брой Мощност 

MW 

Местоположение Вид 

реактор 

1. Румъния 2 1440 Черна вода               CANDU 

2. Словения 1 632 Кршко PWR 

3. Украйна 9 953 

 

Южна Украйна -3 

Запорожие –5 

Хмелницки -1 

WWER- 

1000 

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

440 

 

 

 

 

В резултат на радиоактивното замърсяване е възможно: 

 многократно превишаване на естествения радиационен фон; 

 вътрешно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли и външно (при 

радиоактивно замърсяване на неувредена и увредена кожа и дрехите) на 

населението; 

 замърсяване на почвата, селскостопанските култури, растителността, 

животните, водата, въздуха и храните. 

При валежи ще се получат утежняване на радиационната обстановка и 

допълнителни замърсявания. В този случай основното замърсяване ще бъде във  

водните басейни, подпочвените води, питейните водоизточници. 

Създаването на обстановка на радиоактивно замърсяване налага: 

 разгласяване на препоръчителни мерки с режим на поведение и действие на 

населението в условия на повишена радиация;  

 организиране и провеждане на защитни мерки, насочени главно към 

предотвратяване или намаляване външното и вътрешно облъчване на населението; 

 усилен режим на радиационно наблюдение; 



 мониторинг на замърсяванията. 

Последствия: 

 Социални последствия – брой заболели – няма точни данни, не се очаква да 

има пряко заболели. 

 Последствия за инфраструктурата – няма данни, не се очакват или малко 

вероятни; 

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

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

възстановяване. 

 

 

1.2.2.11.2. Сценарий за авария с източник на йонизиращи лъчения. 

Радиоактивно замърсяване на територията на община Момчилград може да се 

получи при инцидент с източник на йонизиращо лъчение (ИЙЛ) на територията на 

община Момчилград при: 

а) Превоз (вкл. нелегален трафик) на радиоактивни източници, радиоактивни 

отпадъци и материали; 

б) Попадане на ИЙЛ в пунктове за скрап или в металургично предприятие, 

което преработва скрап; 

в) Инцидент, свързана с безконтролно и злонамерено използване (терор) на 

радиоактивни материали на обществени места или радиоактивно замърсяване с 

радиологично оръжие („мръсна бомба”); 

г) Падане на отломки от сателит с ядрен реактор или термоелектрогенератор. 

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

и при използване на радиоактивни материали и източници на йонизиращи лъчения 

(ИЙЛ) за терористични цели, саботажи и умишлено радиоактивно замърсяване, има 

вероятност да се стигне до облъчване на хора (население, персонал). Основните 

възможности за облъчване са: 

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

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

в непосредствена близост до него; 

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

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

При определяне на риска се отчитат: 

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

състав, токсичност и състояние на опаковката; 

   - вида на ядрения материал и радиоактивното вещество; 

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

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

дозата. 

В случаите, когато ядреният материал или радиоактивният източник са с 

неизвестен произход, състав, радиотоксичност и активност, се приема, че рискът е 

висок и оценката се прави на база мощността на дозата. В зависимост от основните 

изотопи в радиоактивния облак и техния полуживот, замърсяването може да 

продължи няколко дни, месеци или години. 



Радиоактивно замърсяване на територията на областта може да възникне при 

дейности с ядрени материали и радиоактивни източници, които могат да доведат до 

възникване на авария на място, което предварително не може да бъде предвидено и 

определено, като при превоз на ядрени материали и радиоактивни вещества, 

дейности с преносими опасни източници, включително дейности с опасни 

източници, придобити незаконно. Обектите, съоръженията и дейностите се 

категоризират в рискови категории съгласно Наредбата за аварийно планиране и 

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

2011г.). 

В резултат на радиоактивното замърсяване е възможно: 

 многократно превишаване на естествения радиационен фон; 

 вътрешно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли и външно (при 

радиоактивно замърсяване на неувредена и увредена кожа и дрехите) на 

населението; 

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

Създаването на обстановка на радиоактивно замърсяване налага: 

 дозиметричен контрол на напускащото население и техника зоната за 

сигурност; 

 деконтаминация; 

 организиране и провеждане на защитни мерки, насочени главно към 

предотвратяване или намаляване външното и вътрешно облъчване на населението; 

 усилен режим на радиационно наблюдение; 

 мониторинг на замърсяванията. 

Последствия: 

 Социални последствия – брой заболели – няма данни, възможно е да има 

заболели; 

 Последствия за инфраструктурата – възможно е радиоактивно замърсяване 

на участъци и елементи от инфраструктурата, главно транспортната. 

 Икономически загуби – няма данни; очакват се загуби; 

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

възстановяване. 

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

1.2.2.12.1. Сценарий за прекъсване на доставките на вода. 

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

доставките на електроенергия и оттам на вода за промишлени, питейни и битови 

нужди. При недобре почистени пътища през зимния сезон може да се стигне и до 

прекъсване на доставките на природен газ (с газовози) и течни горива. Това ще 

доведе до тежки икономически загуби и затруднено функциониране на училища, 

детски градини, болница и други важни инфраструктурни, социално значими и 

промишлени обекти. 

1.2.3. Анализ на вредните последствия 

Идентифициране на областите на вредните последствия за всяка от 

опасностите, съгласно списъка по т.1.2.1 е представено в Таблица 19. 

 
Таблица 19. Рискове и области на вредните последствия 

Източник на  риск Области на вредните последствия 



Опасности Социални 

последствия 

 

(С) 

Последствия 

за инфра-

структурата 

(И) 

Икономически 

загуби 

 

(З) 

Последствия 

за околната 

среда 

(О) 

1.Речни наводнения * * *  

2.Наводнение от 

скъсване на язовирна 

стена 

* * * * 

3.Земетресения     

4.Свлачища  * *  

5.Горски пожари   * * 

6.Епидемия *  *  

7.Епизоотия *  *  

8.Епифитотия *  *  

9.Радиационна авария 

или инцидент с ИЙЛ; 
*  * * 

10.Ядрена авария в АЕЦ *  * * 

11.Инцидент или авария 

с ОХВ 
* * * * 

12.Тежки авто- и 

авиотранспортни 

произшествия 

*    

13.Снегонавявания и 

поледици 
* * *  

14. Силни ветрове, бури, 

гръмотевици, дъжд и 

градушки 

* * *  

           Забележка: Знак * означава умерени или големи последствия. 

 

1.3. Качествен анализ на рисковете на територията на община 

Момчилград  

Анализът на риска има за цел да раздели приемливите рискове от 

значителните рискове.  

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

вероятността за възникване на тези последствия (Таблица №23). 

1.3.1. Критерии на последствията  

 
Таблица 20. Критерии на последствията 

Ниво Описание Детайлно описание 

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

загуби. 

2 
Малки 

 

Необходимост от оказване на първа помощ, малки щети по 

сградите, средни финансови загуби. 

3 Умерени 

Необходимост от медицинско лечение на пострадалите, 

умерени щети по сгради и по инфраструктурата, високи 

финансови загуби. 

4 
Големи 

 

Значителни наранявания, високо ниво на щети по сгради и 

инфраструктура, големи финансови загуби. 

5 Катастрофални 
Смъртни случаи, повечето сгради и инфраструктура са 

сериозно повредени, огромни финансови загуби. 



 

1.3.2. Критерии за вероятност 

 
Таблица 21. Критерии за вероятност 

Ниво Описание Детайлно описание 

Индикативен 

среден 

период на 

повторяемост 

Индикативна 

честота 

А 
Много 

вероятно 

Очаква се да възникне в 

повечето случаи. (Много 

документирани събития и 

доказателствени факти) 

≤ 1 година 

Един или 

повече пъти 

в годината 

В Вероятно 

Вероятно е да възникне в повече-

то случаи. (Много документирани 

събития. Случили се в близкото 

минало събития в други 

съпоставими 

области/общини/територии. 

Голяма възможност, причина или 

условие за възникване.) 

≤ 10 години 

Един или 

повече пъти 

на 10 години 

С 
Възможно 

 

Може да възникне в даден 

момент. (Малък брой 

документирани събития. Случили 

се в близкото минало събития в 

други 

съпоставими области/общини/те-

ритории. Малка възможност, при-

чина или условия за възникване.) 

≤ 100 години 

 

Един или 

повече пъти 

на 100 

години 

 

D 

Малко 

вероятно 

 

Може би ще възникне в даден 

момент. (Много малко 

документирани събития или 

доказателствени факти; Няколко 

случили се в близкото минало 

събития в други съпоставими 

области/общини/територии. 

Много малка възможност, причи-

на или условия за възникване.) 

≤ 1000 години 

 

Един или 

повече пъти 

на 1000 

години 

 

Е 

Много 

рядко 

 

Може да се случи само при 

изключителни обстоятелства. 

(Няма документирани събития 

или други доказателствени факти; 

Няма случвали се събития в други 

съпоставими области/общини/те-

ритории. Изключително малка 

възможност, причина или условия 

за възникване.) 

> 1000 години 

 

По-малко от 

един път 

на 1000 

години 

 

 

 

1.3.3. Качествена матрица на риска 

За представяне на качествената оценка на риска използваме матрица за анализ 

на риска, определена от два фактора: вероятност и последствия  (Таблица 17).  

Качествената матрица за анализ на риска е получена от комбинацията на 



Таблица 15 и 16). Нивата на риск в матрицата са модификация на матрицата на риска 

в БДС ISO 31010: „Управление на риска – методи за оценяване на риска“. 
 

 

Таблица 22. Качествената матрица за анализ на риска 

Вероятност Последствия 

1 

Незначителни 

2 

Малки 

3 

Умерени 

4 

Големи 

5 

Катастрофални 

A - Много 

вероятно 

Умерено Умерено Високо  Екстремно Екстремно 

B - 

Вероятно 

Ниско  Умерено Високо Високо Екстремно 

C - 

Възможно 

Ниско  Умерено Умерено Високо Високо 

D - Малко 

вероятно 

Ниско Ниско Умерено Умерено Умерено 

E - Много 

рядко 

Ниско Ниско Ниско Умерено Умерено 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 23. Качествен анализ на рисковете и класификация. 

Източник на  риск Критерии за 

вероятност, 

(Ниво - описание) 

Критерии за 

последствията, 

(Ниво - описание) 

Качествена 

оценка на риска, 

(Ниво) 

1.Речно наводнение А-Много вероятно 2 - Малки Умерено 

2.Наводнение от 

скъсване на язовирна 

стена 

А-Много вероятно 3 - Умерени Високо 

3.Земетресение С - Възможно 1-Незначителни Ниско 

4.Свлачище В - Вероятно 2 - Малки Умерено 

5.Горски пожар D-Малко вероятно 2 - Малки Ниско 

6.Епидемия В - Вероятно 3 - Умерени Високо 

7.Епизоотия С - Възможно 3 - Умерени Умерено 

8.Епифитотия С - Възможно 3 - Умерени Умерено 

9.Радиационна авария 

или инцидент с ИЙЛ 
С - Възможно 3 - Умерени Умерено 

10.Ядрена авария в 

АЕЦ. 
С - Възможно 2 - Малки Умерено 

11.Инцидент или 

авария с ОХВ 
С - Възможно 3 - Умерени Умерено 

12.Тежко авто- и 

авиотранспортно 

произшествие 

В - Вероятно 2 - Малки Умерено 

13.Снегонавяване 

и/или поледица 
В - Вероятно 2 - Малки Умерено 

14.Силни ветрове, 

бури, гръмотевици, 
А – Много вероятно 2 - Малки Умерено 



дъжд и градушки 

 

Вследствие на извършения анализ на риска и степенуване на всяка една от 

опасностите по отношение на нивото на риск, ОСНРБ взе решение за по-нататъшно 

преценяване на рисковете  с нива „Умерено“ и „Високо“. 

 

 

1.4. Преценяване и приоритизиране на рисковете.  

Приоритизирането на рисковете за община Момчилград е представено в 

Таблица 28, като е използван примерния шаблон за оценка на риска от „Указания за 

разработването и готовността за изпълнението на плановете за защита при бедствия“ 

на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет. 

Вследствие на получените числови стойности в процеса на „преценяване на 

риска“ по критериите „Сериозност“, „Управляемост“ и „Нарастване“, опасностите 

идентифицирани на територията на областта са подредени в низходящ ред в Таблица 

24. 
 

 

 

 

 

 

Таблица 24. 

№ Опасности Крайна числова 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № 13/ 

1.  Наводнение при скъсване на язовирна стена 15,0 

2.  Епидемия 10,9 

3.  Активизиране на свлачище 10,2 

4.  Речно наводнение 10,1 

5.  Инцидент или авария с опасни химични вещества 9,8 

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

7.  Епизоотия 9,6 

8.  Снегонавяване и поледица 8,8 

9.  Епифитотия и каламитет на слакалци 8,6 

10.  Радиационен инцидент с ИЙЛ 8,5 

11.  Ядрена авария в АЕЦ 8,5 

12.  Тежко транспортно произшествие 8,3 

13.  Силно земетресение 6,5 

14.  Горски пожар 5,8 

 

РАЗДЕЛ III 
ПРЕВЕНЦИЯ 

1. Цел на раздел „Превенция“ - да представи рамката, насоките на СНРБ, 

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

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

бедствия (рисковете, определени в раздел ПРОФИЛА НА РИСКА, които касаят 

общността в областта и са от значение за СНРБ). 



2. Основни компоненти на раздела 

2.1 Принципи и критерии за намаляване на риска от бедствия чрез 

превенция: 

 специфичност – дейностите по изпълнение на мерките, определени в 

раздела е насочена към конкретна област за подобрение; 

 измеримост – резултатите от изпълнението на дейностите може да бъде 

количествено измерен; 

 отговорност – ясно определени отговорни институции за изпълнението на 

дейностите; 

 реалистичност – резултатите от изпълнението на дейностите следва да са 

постижими с наличните ресурси; 

 времева обвързаност – ясно е посочено кога ще бъдат изпълнена 

дейностите. 

 наблюдение и контрол по изпълнението на дейностите за намаляване на 

риска от бедствия. 

2.2Мерки и дейности за превенция с цел намаляване на риска от бедствия 

чрез превенция: 

2.2.1 При земетресения 

При земетресение ще бъдат засегнати всички населени места от община Момчилград 

и цялото население. 

     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 

Момчилград; 

     - приключване на техническата паспортизация на строежите в срок, с акцентиране 

върху степента на сеизмична осигуреност, предприемане на геозащитни и 

брегоукрепителни мероприятия; 

     - упражняване на строг контрол за стриктно спазване на съответната действаща 

нормативна уредба при териториално-устройственото планиране, инвестиционното 

проектиране и изпълнението и експлоатацията на строежите; 

     - усилване на амортизираните и на неосигурените на сеизмични въздействия 

сгради и съоръжения; 

     - обучение и практическа подготовка на териториалните органи на 

изпълнителната власт, силите за реагиране и населението. 

2.2.2 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. 

      В община Момчилград под заплаха от наводнение са път с.Нановица-Еленово 

стопанство. Мерките за предотвратяване и намаляване на последиците от наводнения 

са:   

     - хидротехническите обекти на територията на общината да бъдат поддържани в 

необходимото техническо и експлоатационно състояние; 



     - привеждане на отводнителните системи в добро експлоатационно състояние; 

     - наблюдение и контрол на потенционално опасните хидротехнически обекти. 

     Индивидуалното строителство трябва да бъде отстранено от зони с висок риск от 

наводнения или да бъде защитено основно с индивидуални мерки от 

собственика.подобряване на земеползването, изграждането на система за ранно 

предупреждение. 

2.2.3. Мерки за предотвратяване или намаляване на последствията при 

радиационна авария 

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

ядрен реактор може да се стигне до радиоактивно замърсяване и на територията на 

общината и до облъчване на лица от населението. За да се минимизират последиците 

от това е необходимо: 

  - ежедневно замерване на радиационния фон в общината от Дежурен по ОбСС 

Момчилград разработване на аварийни планове за потенциално опасни обекти, с цел 

създаване на организация за аварийно реагиране и поддържане на аварийна 

готовност; 

  - поддържане на екипи за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни 

работи (НАВР) в зоните за аварийно планиране; 

  - поддържане на системите за ранно оповестяване  при възникване на авария в АЕЦ 

или на друго място; 

  - усвояване на плановете за действие при радиоактивно замърсяване.  

2.2.4. Мерки за предотвратяване или намаляване на 

последствията при авария с опасни вещества 

         Основната превантивна дейност на институциите се изразява в информиране на 

населението за наличието на предприятия и съоръжения, на чиято територия се 

използват и/или съхраняват опасни вещества в размери, които могат да предизвикат 

крупна промишлена авария. 

        Други мероприятия за намаляване на последствията при крупна производствена 

авария са 

     - планиране дейността на органите за управление на формированията;                     

предварително прогнозиране на последствията от възникване на промишлени 

аварии, в зависимост от вида, количеството, вредното въздействие и разпространение 

на отделените промишлени отровни вещества; 

    - подготовка и поддържане в готовност за действие на силите и средства, 

предназначени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от аварии с 

отделяне на опасни вещества; 

    - изграждане и поддържане на локални системи за оповестяване на населението 

при опасности от възникване на аварии с отделяне на опасни вещества; 

    - осигуряване на работниците, служителите и населението от застрашените зони на 

заразяване от промишлени отровни вещества с индивидуални средства за защита. 

2.2.5. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от 

биологично заразяване 

Мерките по биологична защита са следните: 

- мониторинг на рисковите територии; 

             - оценка на текущото състояние на наблюдаваните обекти; 



             - прогнозиране на бъдещото състояние на наблюдаваните обекти; 

             - предоставяне на информация за текущото състояние на наблюдавани 

обекти; 

             - приемане, обработка, обобщаване и обмен на информацията; 

             - информиране на обществото за възможните рискове и действията при 

биологично заразяване; 

             - обучение на екипите от частите на единната спасителна система за действия 

при биологично заразяване; 

            - планиране, създаване и съхранение на материални запаси (лекарства, 

ваксини, препарати, тестове и др.) за подпомагане при биологично заразяване; 

            - провеждане на обучение на населението по места, от кметовете на населени 

места, за предприемане на необходимите действия при възникване на биологично 

заразяване. 

2.2.6. Мерки за предотвратяване или намаляване на свлачищния риск и 

защита от свлачища 

изграждане на дренажни системи с цел понижаване на нивото на подпочвените води; 

при необходимост изграждане на подпорни стени. 

2.2.7. Мерки за предотвратяване и намаляване на големи пожари  

   За обекти от промишлеността и критичната инфраструктура: 

   - изследване, анализ и оценка на риска за възникване на големи пожари в 

производствените предприятия 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 общината; 

  - изработване на карти, класифициращи горския фонд по степен на пожарна 

опасност; 

  - 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 на територията на общината изработване на 

карти, класифициращи земеделските масиви според степента на пожарна опасност;             

- създаване на условия за провеждане на успешно пожарогасене на възникнали 

пожари. 

2.2.8. Мерки за намаляване на последствията при обилни снеговалежи, 

снежни бури и заледяване 

  - инфраструктурата на общината да е в състояние за работа при тежки зимни 



условия; 

  - създаване на необходимата организация на движението по републиканската пътна 

мрежа и общинската пътна мрежа, с цел осигуряване на ефективното 

снегопочистване; 

  - ограничаване на движението при необходимост за привеждане на пътните 

участъци в проходимо състояние; 

  - поддържане на запаси от материали, необходими за поддържане на пътната 

инфраструктура при тежки зимни условия; 

  - непрекъснато следене на метеорологичните условия за своевременно реагиране 

при очаквани обилни снеговалежи; 

  - осигуряване на населените места от общината с продукти от първа необходимост 

поддържане на денонощно дежурство; 

  - разработване на актуални оперативни планове за действие при снегонавявания и 

обледявания. 

2.2.9 Системи за управление, ранно предупреждение и оповестяване на 

органите за управление, силите за реагиране и населението 

     Определяне на необходимостта от изграждане/модернизация на съществуващите 

системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване. 

     Съществуват система за ранно предупреждение и оповестяване на органите за  

управление, силите за реагиране и населението, в останалите случаи само 

телефонните обаждания са основния метод за оповестяване. 

    По отношение на комуникациите: 

              - за гласови комуникации се разчита на следните технологии: аналогови и 

цифрови системи предлагани от електронния оператор БТК-АД и мобилните 

оператори ; 

             - УКВ радиовръзката се осъществява с ОЦ при РД"ПБЗН"-Кърджали и 

Областния дежурен при ОСС. 

              - преносът на данни където съществува е възможен само чрез публичен 

интернет, разчитайки на публични доставчици; 

не съществува възможност в момента за активни сателитни комуникации в случай, 

че комуникационната система на БТК не оцелее при инцидент; 

      С другите съставни части на ЕСС се поддържа стационарна и мобилна връзка. 

      По информационните системи: 

             - информационните системи са независими едни от други и не съществува 

система, която да ги интегрира; 

             - съществува интегрирана система за ранно предупреждаване, която алармира 

за настъпили природни явления били те сеизмични, радиологични или хидроложки; 

      Системи за ранно предупреждение: 

     Изградена е национална система за ранно предупреждение и оповестяване на 

органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при 

въздушна опасност. 

     Набелязване на конкретни мерки за изграждане: интегриране на компютърните 

информационни системи и пренос на 

данните в интегрираната система; 

    Изграждането им ще е поетапно. 



2.2.10 Длъжностни лица от териториалните структури на министерства и 

ведомства за осъществяване на дейността: 

            - началникът на PC ПБЗН- Момчилград; 

            - началник на РУП-Момчилград; 

            - началник на ГПУ-Момчилград; 

            - директорът на „Социални грижи"- Момчилград; 

            - старши специалист „ОМП"в общинска администрация ; 

            - Отговорникът на РПС гр.Момчилград; 

            - Началник на В и К -гр.Момчилград; 

            - Началник на центъра за ЦСМП-Момчилград ; 

            - Директора на ДЛ-Момчилград. 

    Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението 

    Отговорни длъжностни лица от Общинска администрация за организиране и 

провеждане на обучението - ст.специалист „ОМП" при Общ.администрация 

заповедта за организацията и провеждането на тренировките - ст.спец. ОМП и ГЗ; 

Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за 

управление, съставните части на Единната спасителна система и населението при 

бедствия/аварии 

А. Тренировки: 

          - съвместни е органите за управление от Единната спасителна система на 

областта - не по-малко от 2 пъти в годината по проиграване на Плана за защита при 

бедствия и с участието на органите за управление; 

           - по оповестяване от ОЦ на органите за управление - една на всеки два месеца. 

Б. Учения: 

           - общински - едногодишно за общината. 

В. Занятия: 

          Тренировки на части от Единната спасителна система. Обучение на 

населението. Организира се по групи: 

  - учащи - 5 часа на година в класни условия; 2 пъти през годината -практически 

занятия по проиграване на училищния план; (обучението е въведено и в детските 

градини); обучението включва и провеждането на състезания, конкурси, викторини 

на училищно, общинско, областно и национално ниво; 

  - работещо население - по месторабота, 5 часа годишно по теми от Националната 

програма за обучение на населението; 

  - неработещо население - чрез медиите и разпространение на популярни брошури 

(правила, мерки, наръчници, указания за предпазване и поведение при възможни 

бедствия). 

2.3. Източници на финансиране за изпълнение на мерките. 

2.3.1. Държавен бюджет.  

2.3.2. Общински бюджет.  

2.3.3. Бюджет на собственик на съоръженията. 

2.3.4. Финансиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за 

реагиране от областната програма за намаляване на риска от бедствия по чл. 6а, ал. 2, 

т. 4  от Закона за защита при бедствия като допълващо финансиране към одобрения 

бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други 



източници по реда на Правилника за организацията и дейността на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски 

съвет. 

2.3.5. Използване на възможностите на застраховането. 

2.3.6. Използване на европейски структурни и инвестиционни фондове. 

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

(НСНРБ) и планиращите документи. 

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

реализиране на стратегически цели на НСНРБ: 

 постигане на устойчивост на обществото при бедствия; 

 изграждане на капацитет за управление на риска от бедствия на всички 

административни нива на управление; 

 постигане на съгласуваност при провеждане на политиките за устойчиво 

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

 постигане на устойчивост на финансирането на защитата при бедствия. 

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

бедствия на национално, областно и общинско ниво се разработват Национална 

програма, областни и общински програми за намаляване на риска от бедствия. [1] 

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

бедствия и във връзка с намаляване на рисковете, определени с областния план за 

защита при бедствия, се разработват областни програми за намаляване на риска от 

бедствия. [1] 

Годишните планове за изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска 

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

бюджет, срок за реализация, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и 

отговорни институции. 

 

                                             РАЗДЕЛ IV 
ГОТОВНОСТ 

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

1.1. Цел на раздела - да се извърши преглед на текущите нива на 

организационна готовност на съставните части на ЕСС и готовността на населението. 

Съгласно ЗЗБ, "Готовност" са знанията и способностите на държавни 

структури, организации, общности и хора, които спомагат за предвиждането, 

реагирането и ликвидирането на последствията от вероятни, неизбежни, случващи се 

или случили се бедствия, постигнати в резултат на предварително предприети 

действия. 

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

обучение, тренировки на съставните части на ЕСС и населението. 

1.2. Основни компоненти: 

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

готовността на населението (Таблица 21), въз основа на получените резултати 

за „Готовност“ в раздел II „Профил на риска“. 

Основните съставни части на единната спасителна система (ГДПБЗН - МВР, 

ОДМВР, БЧК и центровете за СМП) осигуряват непрекъсната готовност за приемане 



на съобщения при възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия. [1] 

Готовност на държавни структури, организации и др.  

 
Таблица 21. Описание на текущите нива на готовност на съставните части на ЕСС и 

 готовността на населението. 

Опасности Текущо ниво на 

готовност на 

съставните части на 

ЕСС 

Текущо ниво на 

готовност на 

населението 

Земетресения средно средно 

Речни наводнения високо средно 

Скъсване на язовирна стена високо средно 

Авария с източник на ЙЛ ниско ниско 

Автотранспортни катастрофи високо средно 

Човешка пандемия високо средно 

Свлачища високо средно 

Горски пожари високо средно 

Високи температури високо средно 

Силни бури високо средно 

Пожари в земеделски територии високо средно 

Продължителни суши високо средно 

Поледици високо средно 

Разлив на опасни вещества средно ниско 

Завишен радиационен фон вследствие 

на авария в АЕЦ 

високо средно 

Градушки високо средно 

Снегонавявания  високо средно 

 

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

свързани със спецификата на района на действие на ОбСНРБ. 

1.2.2.1. Готовност на съставните части на ЕСС – проблеми: 

1.2.2.1.1. Липса на достатъчно сили и средства за адекватна намеса при 

бедствия (сили и средства на ЕСС, доброволци и др.); 

1.2.2.1.2. Персоналът за координация при реагиране и възстановяване не е 

подходящо обучен за ефективно изпълнение на задълженията си; 

1.2.2.1.3. Липса на информация за достъпни ресурси и начина на привличането 

им; 

1.2.2.1.4. Координацията между съставните части на ЕСС в случай на бедствия 

не е на необходимото ниво; 

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

са от значение за реагирането и възстановяването при бедствия. 

1.2.2.2. Готовност на населението – проблеми: 

1.2.2.2.1. Ниско ниво на обществена информираност за опасностите, 

възможните последствия и необходимите действия на населението, което не може да 

осигури ефективна готовност; 

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

адекватно реагиране при ранно предупреждение и оповестяване при бедствия; 

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



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

готвене и подслон при бедствия). 

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

готовността, включващи планиране, обучение и тренировки: 

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

бедствие; 

1.2.3.2. Постигане на изискващото се ниво на взаимодействие и координация 

между участниците в реагирането и възстановяването при бедствия; 

1.2.3.3. Осигуряване посрещането на първоначалните нужди на населението и 

участниците; 

1.2.3.4. Повишаване информираността на населението. 

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

мерките: 

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

зависимост от определените рискове и преценка на необходимите сили и средства за 

справяне с тях; 

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

готовността за реагиране при бедствия, взаимодействието и координацията на 

органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС; 

1.2.4.3. Включване в ОбПЗБ на доставчиците на основни стоки/услуги на 

общинско ниво; 

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

начините на поведение и действие и за изпълнението на необходимите защитни 

мерки; 

1.2.4.5. Подобряване информираността на населението и действията, които 

следва да предприемат според съответната опасност. 

1.2.5. Задължения подпомагащи планирането на готовността. 

При възникване на бедствия съставните части на единната спасителна система 

организират и изпълняват дейностите съгласно плановете за защита при бедствия. [1] 

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

национално ниво. [1] 

Учения се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и 

координацията на съставните части на единната спасителна система и органите на 

изпълнителната власт за реагиране при бедствия. Тренировките и ученията се 

провеждат по заповед на министъра на вътрешните работи, областния управител или 

на кмета на общината. 

Органите на централната изпълнителна власт и съставните части на единната 

спасителна система разработват планове за защита при бедствия за изпълнение на 

задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия и плановете на 

областно и общинско ниво. Плановете се утвърждават със заповед на съответния 

ръководител след съгласуване съответно с председателя на СНРБ към МС, ОбСНРБ  

[1] 

Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, 

осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, 

буква "г" или "д" от Закона за устройство на територията (Приложение № 14), която 



представлява опасност за възникване на бедствие: 

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

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

мерки;  

 организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план 

най-малко веднъж годишно; 

 изграждат и поддържат локални системи за оповестяване за осигуряване на 

ранно предупреждение на персонала, компетентните органи и населението; 

 създават, подготвят и поддържат в готовност силите и средствата от обекта и 

средства за защита на работещите на територията на обекта; 

 провеждат обучение на работещите за защита при бедствия. [1] 

Юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в сгради 

за обществено обслужване, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "д" 

от Закона за устройство на територията, както и в лечебни заведения за болнична 

помощ, училища и детски градини, независимо от тяхната категория по чл. 137 от 

Закона за устройство на територията (Приложение № 15): 

 изготвят план за защита при бедствия на пребиваващите, който съдържа 

времето за готовност за реагиране на лицата от обекта за изпълнение на 

предвидените мерки; 

 организират провеждането на тренировки за изпълнение на плана най-малко 

веднъж годишно; 

 провеждат обучение на персонала за защита при бедствия. [1] 

1.2.6. Дейности свързани с готовността (Таблица 22). 

Дейностите свързани с готовността за справяне с бедствия, включват 

планиране, обучение, тренировки на съставните части на ЕСС и населението. 

 

Таблица 22. 
Дейности, които са 

предвидени за 

изпълнение 

 

Отговорни структури за изпълнението на 

всяка от дейностите  

(водещи и подпомагащи) 

 

Времевата 

рамка за 

изпълнение на 

всяка от 

дейностите 

1. Планиране:    

1.1. ОПЗБ ОСНРБ 3 години от 

влизане в сила 

на ЗИДЗЗБ 

 

 

1.2. Общински ПЗБ Общински СНРБ 3 години от 

влизане в сила 

на ЗИДЗЗБ 

 

1.3. ПЗБ за изпълнение 

на задачите, произтича-

щи от НПЗБ и плановете 

на областно и общинско 

ниво. 

Териториалните звена на централната 

администрация на изпълнителната власт  и 

съставните части на ЕСС  

След 

разработване 

на плановете на 

областно и 

общинско 

ниво. 



1.4. Планове за защита 

при бедствия на 

пребиваващи в обекти 

ЮЛ и ЕТ, осъществяващи дейност в 

сгради и съоръжения за обществено 

обслужване с капацитет над 1000 места за 

посетители, както и в лечебни заведения 

за болнична помощ, училища и детски 

градини.  

Постоянна 

1.5. Аварийни планове 

на обекти  

ЮЛ и ЕТ, собственици и ползватели, 

осъществяващи дейност в обекти, която 

представлява опасност за възникване на 

бедствие. 

Постоянна 

Обучение 

1.6. Обучение на 

органите на изпълни-

телната власт и другите 

държавни органи 

Ръководителите организират обучение на 

служителите от подчинените им звена, 

служби и други оперативни структури за 

изпълнение на дейности по защитата. 

Съгласно 

планове и 

програми 

1.7. Обучение на 

населението за защита 

при бедствия 

Организира се от кметовете на общините 

чрез предоставяне на информация по 

подходящ начин. 

Органите на изпълнителната власт в 

рамките на своята компетентност 

подпомагат обучението чрез поддържане 

на информация на интернет страницата си 

за намаляване на риска от бедствия и за 

начините на поведение и за защитните 

мерки. 

Ежегодно 

1.7.1. Обучение в 

системата на предучили-

щното, училищното и 

висшето образование за 

защита при бедствия  

Водеща - РУО 

Подпомагащи – РСПБЗН, БЧК, ….? 

(Органите на изпълнителната власт в 

рамките на своята компетентност 

подпомагат обучението чрез поддържане 

на информация на интернет страницата си 

за намаляване на риска от бедствия и за 

начините на поведение и за защитните 

мерки). 

Съгласно 

учебните 

програми 

2. Тренировки 

 

2.1. Тренировки и 

учения на щаба за 

изпълнение на задачите 

на ОбПЗБ  

Провеждат се по заповед на кмета на 

община Момчилград 

 

 

Тренировки - 

най-малко 

веднъж 

годишно 

 

Учения - най-

малко веднъж 

на 2 години 

2.2. Тренировки и 

учения на щаба за 

изпълнение на задачите 

на Общ. ПЗБ 

Провеждат по заповед на кмета на 

общината. 

 

 

Най-малко 

веднъж 

годишно 

2.3. Тренировки и 

учения за изпълнение на 

задачите от плановете на 

териториалните звена на 

централната админи-

Териториалните звена на централната 

администрация на изпълнителната власт  и 

съставните части на ЕСС 

 

 

Съгласно 

плановете на 

съответните 

структури 



страция на изпълнител-

ната власт  и съставните 

части на ЕСС  

 

 

2.4. Тренировки по 

изпълнение на аварийни 

планове на обекти 

ЮЛ и ЕТ, собственици и ползватели, 

осъществяващи дейност в обекти, която 

представлява опасност за възникване на 

бедствие. 

Най-малко 

веднъж 

годишно 

2.5. Тренировки по 

изпълнение на планове 

за защита при бедствия 

на пребиваващи в обекти 

ЮЛ и ЕТ, осъществяващи дейност в 

сгради и съоръжения за обществено 

обслужване с капацитет над 1000 места за 

посетители, както и в лечебни заведения 

за болнична помощ, училища и детски 

градини. 

Най-малко 

веднъж 

годишно 

 

 

          МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

1. Временно извеждане на населението. 

Длъжностно лице от общината, което разпорежда и координира временното 

извеждане: 

         Кмета на общината разпорежда и координира временното извеждане, като 

е подпомаган от Съвета по сигурност и Щаба за изпълнение на Общинския 

план за защита от бедствия. 

  Случаи, в които се разпорежда временното извеждане: 

  - при големи и катастрофални земетресения (с интензивност на труса по-голяма от 

7-ма степен по скалата на МШК-64); 

  - при големи и катастрофални наводнения (височина на водния стълб 1 и повече 

метра в заливните зони); 

  - при радиоактивно и химическо замърсяване на териториите, и около населените 

места и при опасност и заплаха от такова замърсяване; 

  - в случаи на биологическо заразяване, ако могат да се приложат ефективни мерки 

спрямо пренасяне на заразата, одобрени от контролиращите органи; 

  - в случаи на продължаващи свлачищни и срутищни процеси в населени места или в 

близост дотях, представляващи непрекъсната заплаха за населението и 

инфраструктурата (особено на сградния фонд и пътищата). 

  На временно извеждане подлежат населението, животните и материалните и 

културни ценности. 

  В случаите на радиоактивно, химическо и биологическо замърсяване се извеждат 

само населението и животните. 

  Извеждането на населението може да се извършва с автомобилен и железопътен 

транспорт, пеша или комбинирано. 

2. Места за временно настаняване при бедствие. 

Длъжностни лица управляващи местата за временното настаняване са от общинската 

администрация. 

З.Оценка на нуждите от снабдяване с храна, вода, лекарства и стоки от първа 

необходимост. 

Кмета на населеното място с помощта на съответните служители, прави оценка на 

нуждите на бедстващото население от храна, вода, лекарства и стоки от първа 



необходимост и осигурява дейностите за тяхната доставка. 

     Тяхното окомплектоване и раздаване ще се извършва от всички свободни 

служители от общината. 

    При необходимост се обръща към местни фирми и физически лица. 

 

     Разчет за три дни на нуждите от храна, вода, медицински изделия, лекарствени 

продукти и други. 

 

                                                     РАЗЧЕТ 

Хранителни 

продукти и 

вода 

Потребност Лекарствени 

средства 

Потребност Медицински 

изделия 

Потребност 

Хляб 3 бр. 
Антидепресан

ти 
10 табл. 

Превързоч ни 

м-ли 
10 бр. 

Консерви-

месни 
б бр .  Антибиотици 10 табл. Шини З бр .  

Млечни 

продукти 
600 гр. Аналгетици 10 табл. 

Дезинфектан 

ти 
100 гр 

Колбаси 600 гр. Спазмолитик 10 табл. 
Спринцовки 

едн.упот. 
 

Захарни 

изделия 
б бг р .   

   

Консерви-

зеленчуци 
200 гр. 

    

Минерална 

вода 
6 л. 

    

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНОРНИТЕ 

ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ 

1. Законност и ред Целта е при провеждане на мероприятия в района на   

бедствието, да се осигури необходимия ред за провеждане на спасителни работи и 

недопускане на паника сред населението. 

Основни задачи за изпълнение: 

  - Информиране на населението; 

  - Отбиване и пренасочване на движението по обходни пътища със съдействието на 

РУП –Момчилград; 

  - Провеждане на охранителни мерки; 

  - Осигуряването на законност и ред се осъществява основно под ръководството на 

РУП – Момчилград. 

1.1. Кмета на общината: 

  - Отговаря за опазването и защитата на общинската собственост на територията на 

общината; 

  - Осигурява спазването на законността на територията на общината; 

  - Отговаря за опазването на обществения ред в рамките на предоставените му със 

закон правомощия; 

  - Организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и 



материалните ценности и околната среда при бедствия. 

При изпълнение на правомощията си Кмета на общината се подпомага от Съвета по 

сигурност и Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. 

1.2. Задължения и отговорности на членовете от ОбЩКК. 

1.2.1 .РУП - Момчилград ; 

1.Отцепват огнищата на поражения или обекта, в който е станала аварията. 

2.Осигуряват ред и безопасност при евакуация на населението и за 

необходимостта от хранителни продукти, вода, лекарствени средства и 

медицински изделия на 1 човек за три дни материалните ценности от огнището на 

поражение. 

3.Осигуряват условия за въвеждане на силите на Гражданска защита за 

провеждане на спасителните работи. 

4.Съдействат за здравните органи за оказване на първа помощ на пострадалите 

и установяване самоличността на загиналите. 

5.Организират охраната 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 е спасителните работи. 

9.Организират адресната регистрация на евакуираното население. 

1.2.2. Районна служба 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 аварийно изпомпване на вода от застрашените от наводнение 

участъци. 

          4. Провеждат дозиметричен контрол за заразяване на личния състав участващ в 

спасителни работи. 

          5. Осигуряват в противопожарно отношение евакуацията на населението и 

материалните ценности. 

          6. Правят проходи в горящи райони за осигуряване достъп към местата за 

извършване на спасителни работи. 

           7. Превозва вода за населението за питейни нужди. 

           8. Осигуряват профилактично противопожарно обслужване на обектите за 

недопускане на вторични пожари и аварии. 

1.2.3. Главните специалисти " Координация и контрол" по райони: 

I.  Задачи   по   подготовката  за  евакуация   на   населението при 

необходимост: 

          1. Осигуряване с транспорт евакуационните превози на населението и 

материалните ценности. 



          2. Създават организация за ликвидиране на последствията в транспортната 

система- пътища, ж.п. линии. 

          3. Организира събирането на сведения за състоянието на транспортните 

комуникации в района на бедствието. 

         4. Осигурява на персонала на МПС, които извършват евакуационни действия 

ИСЗ. 

          5. Организира поддръжката на транспортните комуникации при сложни 

метеорологични условия /снегонавявания/ заледявания и др. 

II. Организиране изхранването и настаняването на евакуираните от даден 

район: 

          1. Създават организация съвместно с фирмите с които има съгласуване за 

предоставяне на храна на евакуираните от даден район. 

           2. Контролират необходимостта и правилното разпределение на храните 

между населението. 

           3. Координират действията на фирмите по евакуацията и силите на Общинска 

администрация. 

           4. Контролират настаняването на гражданите по предварително определени 

сгради и помещения. 

           5. Контролират съхранението и използването на ИСЗ за района. 

           6. Изпълняват и други задачи свързани с дейността на Гражданска защита за 

района. 

1.2.4. Ветеринарна лаборатория-Момчилград и филиал на ЦСМП 

          1. Разработват и поддържат актуализирани планове за действия при БАК. 

          2. Натрупват резерв от средства за ИЗ на личния състав и формированията. 

          3. Изграждат и поддържат система за оповестяване , привеждане в готовност и 

управление на службите . 

          4. Организират и провеждат непрекъснат контрол на околната среда за 

токсични и радиоактивни вещества и биологично замърсяване. 

          5. Изгражда и обучава формированията за действие при бедствени ситуации. 

          6. Създава  и   поддържа  резерв  от  медико   санитарно  имущество и 

медикаменти за работа при бедствия. 

          7. Събира информация и прави оценка на медико санитарна обстановка за 

района на бедствие. 

          8. Осигурява екип за спешна, неотложна , квалифицирана и специализирана 

помощ и специален транспорт за пострадали. 

          9. Провежда противоепидемични мероприятия. 

          10. Провежда здравна просвета на населението. 

1.2.5. Началник на "В и К-Момчилград", директор ДГ-Момчилград: 

          1. Разработват планове за действие при БАК на службите. 

          2. Правят прогнози при аварийна обстановка. 

          3. Осигуряват резервни материали и средства за поддържане на дейността на 

службите по време на БАК. 

          4. Обучават служителите си за действия при БАК. 

          5. Осигуряват на служителите си СИЗ и следят за нивото на радиация при 

радиационно облъчване. 



          6. Събират и предоставят информация на съответните институции за събития 

свързани с безопасна дейност на службите. 

          7. Участват съвместно с органите на ЩК за преодоляване и ликвидиране на 

последствия при БАК 

        2. Логистика 

2.1. Задачи и отговорни длъжностни лица, участващи в логистиката. 

Основна задача: 
      Осигуряване и доставяне чрез транспорт до бедстващите населени места на вода, 

храни, медицински изделия, лекарствени продукти и недостигащо оборудване за 

временно настаняване. 

Отговорни длъжностни лица: 

  - зам. кмет по СД Секретар на общината; 

  - гл.спец. „Координация и контрол" по райони гл.експерт „Здравеопазване"; 

  - гл.специалист „Транспорт". 

2.2. Ред за взаимодействие и съгласуване между тях: 

  Редът за взаимодействие и съгласуване включва: 

2.2.1. Определяне на необходимите количества средства по видове (от 

получените заявки); 

2.2.2. Уточняване на мястото и времето (срока) на доставката; 

          1. Определяне на пунктовете за получаване (товарене); 

          2. Определяне и поставяне на искане (задача) до транспортното дружество; 

2.2.3. Уточняване на начина за постоянна свръзка с дружеството (шофьора, 

шофьорите) и реда за заплащане на услугата; 

2.2.4. Получаване на отчетни документи (и техни заверени копия) от 

транспортното дружество (пътен лист, фактура за горивото, фактура за общата 

цена на услугата); 

2.2.5. Изпращане на набора от изискуеми документи до Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, за 

възстановяване на извършения разход от дружеството. 

2.2.6. § 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози:       

„При провеждане на неотложни аварийноспасителни или възстановителни  

работи и при евакуация на хора, животни и материални ценности при бедствия и 

катастрофи превозвачите предоставят транспортни средства по искане на органите 

на държавна власт, местната администрация и местното самоуправление.   

Извършените разходи се възстановяват по ред, определен от Министерския съвет". 

Оборудване за временно настаняване - по указания на PC „Пожарна безопасност и 

защита на населението"- Момчилград 

Длъжностно лице от ОбА-Момчилград , координиращо дейностите с населените 

места – зам.- кмет по СД 

З.Здравеопазване 

Целта е да се организира медицинското осигуряване на пострадалото население и на 

силите участващи в спасителни работи при бедствия. Основните задачи са: 

          1. Организация за оказване на медицинска помощ и транспорт до 

медицинските заведения на населението намиращо се в недостъпните райони 

засегнати от бедствието. 



          2. Създаване на организация за осигуряване на своевременен транспорт до 

съответните медицински заведения на болни на хемодиализа, бременни и хора от 

рискови групи. 

 

        Медицинското осигуряване се осъществява с помощта на ЦСМП – 

Момчилград, дежурни екипи на РУП -Момчилград, общо практикуващи лекари и 

правоспособни медицински лица на територията на общината. 

        Със заповед се посочват дежурните високопроходими автомобили и техните 

водачите, които при необходимост ще извозват лицата нуждаещи се от специална 

медицинска помощ. 

         3. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината 

     Степенуват се по важност обектите от техническата и социалната инфраструктура 

на общината. 

     Със Заповед на Кмета на общината се съставя „ Комисия за определяне на 

вредите, настъпили върху жилищни, нежилищни сгради и съоръжения от 

инфраструктурата на община Момчилград". 

Подпомагане(неотложна помощ) на засегнатото население. 

1.Вътрешно за общината подпомагане. 

     Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за подпомагане на 

засегнатото население; 

          - За пострадали, нуждаещи се от медико-социални грижи - заместник кмет по 

образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и младежки 

дейности. 

           - За пострадали, нуждаещи се от временно настаняване - Заместник кмет 

стопански дейности, строителство и архитектура, общински имоти. 

     Дейности за осигуряване на подслон, храна, вода и други от първа необходимост 

на нуждаещите 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 или настаняване (от определен адрес до 

определените места за настаняване); -други мероприятия (според обстановката) 

1.2.Отговорно  лице  от  общинската  администрация,   определящо най-

необходимото за нуждаещите се; Секретар на общината. 

1.3.Ред за извършване на спешни доставки след бедствие; 

Реда за извършване на спешни доставки се определя от кмета на общината 

след: 

       *получаване на актуална информация от "Ръководителя на място" за   

обстановката в общината или 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. 

1.4.Отговорни лица за доставките и разпределянето им. 

   Ресорни заместник кметове, според вида на помощта и конкретната обстановка. 

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 МС 

  Разплащане на непредвидени разходи за СНАВР при земетресение на включените 

чрез ОЦ сили и средства на ЕСС. 

  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 за провеждането на спасителни и неотложни аварийни работи 

на привлечените сили и средства на единната спасителна система; 

        - Разходооправдателни документи; 

        - 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 земетресението. 

  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: 

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 становище от 

компетентен орган - ако такова се изисква за извършването на дейността. 

 

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 

Междуведомствената комисия 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 щетите от земетресението. 



В комисията се включва и представител на РД"ПБЗН"-Кърджали " и един 

експерт-оценител. 

          В едномесечен срок от сформирането си комисията изготвя протокол за оценка 

на щетите 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: 

          - копие от акт за собственост или за учредено вещно право на ползване на 

имота; 

          - удостоверение за данъчната оценка на имота; 

          - декларация от лицето, че засегнатото жилище е единствено и законно 

построено; 

          - 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: 

          - оповестява решенията на комисията, като ги поставят на видно място в 

сградата на общината; 

          - уведомява лицата, на които е предоставена възстановителна помощ; 

          - организира изпълнението на решенията на комисията. 

2.2.Длъжностно лице от общинската администрация, отговорно за изготвянето 

на заявките/ исканията - /подготвя се типова форма на заявка/; 

        Методическото ръководство и контрола по изготвяне на заявките/исканията се 

осъществява от заместник кмет по стопански дейности, строителство и архитектура, 

общински имоти. 

       Техническото изготвяне на заявките/исканията се осъществява от директорите на 

дирекции и отделите, касаещи ликвидирането на последствията от земетресение. 

2.3.Определяне на местата в областта за изпращане на заявките; 

          Областен щаб за координация на СНАВР; 

          Областен комитет на БЧК; 

          РД"ПБЗН"-Кърджали. 

2.4.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 съгласувано с Дирекция 

"Социално подпомагане". 

2.5.0тговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на 

подпомагането. 

     Ресорни заместник кметове, според вида на помощта и конкретната обстановка. 

3.Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо 

външното и вътрешното подпомагане. 



    Заместник кмет стопански дейности, строителство и архитектура, общински 

имоти. 

    Началник отдел "Стопански дейности". 

 

       РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА 

ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА 

ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ 

ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЕ. 

Редът за навременното уведомяване на органите на изпълнителната власт и 

населението при заплаха или възникване на бедствия се определя с Наредбата за 

ранното предупреждение и оповестяването при бедствия. 

Групите за оповестяване на национално ниво са: 

   - президентът, министър-председателят, председателят на Народното събрание; 

   - министерства, държавни и изпълнителни агенции и комисии.  

Групите за оповестяване на областно и общинско ниво са: 

   - Областна администрация; 

   - Щаб за изпълнение на областния план за действие при бедствия; 

   - Общинска администрация; 

   - Щаб за изпълнение на общинския план за действие при бедствия.; 

               1. кметство; 

               2. населено място; 

               3. съставни части на Единната спасителна система на областно и общинско 

ниво. 

    Координацията на действията на съставните части на единната спасителна система 

се осъществява чрез оперативните комуникационно-информационни центрове.         

Взаимодействието между частите на единната спасителна система, участващи в 

неотложни аварийно-възстановителни работи в района на бедствието се извършва от 

ръководителя на място, като ръководител на място е ръководителят на 

териториалното звено на ГДПБЗН-МВР или оправомощено от него длъжностно 

лице, освен в случаите на епидемии и епизоотии, когато ръководител на място е 

ръководителят на регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото 

здраве или на регионалната ветеринарномедицинска служба. 

    Организацията на действията за защита при бедствия включва оповестяване на: 

      1. Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия; 

      2. Сили и средства за реагиране на застрашените обекти /търговски дружества, 

еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел/; 

      3. Доброволни формирования; 

      4. Сили и средствата на общината; 

      5. Сили и средствата на държавните структури, разположени на територията на  

общината; 

      6. Сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и юридически лица 

с нестопанска цел. 

     Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на  

общината. 

     Редът за оповестяване на Щаб за изпълнение на общинския план за действие при 



бедствия, кметствата и формированията е организиран, както следва: 

       1. В общинския център - Момчилград е осигурено денонощно дежурство на 

дежурни по общински съвет за сигурност, които събират данни за възникнали 

инциденти на територията на общината. 

       2. Оповестяване на населението при опасност и възникване на бедствени 

ситуации във всички населени места се осъществява чрез сиренно-оповестителните 

системи, а при необходимост се включват и алтернативни варианти. 

 

                                  РАЗДЕЛ V 
 РЕАГИРАНЕ 

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

приоритетите, системите, организационната рамка, функциите и задачите на 

съставните части на ЕСС (структурите и организациите на  

съответното/общинско ниво, партньорски организации), които ще бъдат задействани, 

развърнати и координирани по време на бедствие. 

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

действията, които са предприети по време на или непосредствено след бедствието с 

цел спасяване на човешки живот, намаляване на въздействията  

върху здравето, осигуряване на обществената безопасност и на основните 

потребности на засегнатите хора. 

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

процесите и отговорностите при възникване на бедствие. 

2. Основни компоненти на раздела 

2.1. Управление при бедствия. Обявяване на бедствено положение. 

 Кмета на община организира и ръководи защитата при бедствия в общината. 

Създава със заповед (Приложение № 2) щаб за изпълнение на общинския план за 

защита при бедствия . 

 Контактите с членовете на щаба за изпълнение на ОбПЗБ са посочени в 

организационната структура за управление при бедствие - Приложение № 3 (попълва 

се при свикване на щаба). 

 Общинският щаб извършва следните основни дейности:  

 анализ и оценка на обстановката при бедствие;  

 предлага за одобрение решения относно необходимия обем и ресурсно 

осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни  

 работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от 

бедствието и за подпомагането на засегнатото население; 

 осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване 

на бедствието;  

 информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за 

предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите 

предпазни мерки и действия; 

 докладва за хода на провежданите защитни мероприятия.  

В щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия са включени 

представители на всички структури, участващи в реагирането.Кмета на общината  

със заповед определят ръководител на операциите, който притежава необходимата 



експертиза и опит в зависимост от характера на бедствието (чл.31, ал.2 ЗЗБ).      

Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените 

решения на областния щаб по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗЗБ, осъществява 

взаимодействието и координацията между частите на ЕСС, участващи в 

изпълнението на дейностите по чл. 19, ал. 1 ЗЗБ в района на бедствието (чл.31, ал.1 

ЗЗБ). 

Обявяване на „бедствено положение“ от Кмета на общината за цялата или за 

част от територията на общината: въвежда се общинския план за защита при 

бедствия. Когато мащабът на бедствието надхвърля възможностите за справяне с 

наличните сили и средства на ЕСС на общинско ниво и са необходими допълнителни 

ресурси, съответният кмет на засегнатата община може да поиска от Областния 

управител помощ и обявяване на „бедствено положение“ чрез Оперативния център 

на РДПБЗН-Кърджали. Общинският щаб за изпълнение на общинския план за 

защита при бедствия  в засегнати територии продължава да изпълняват своите 

функции и задължения, като координацията и управлението на силите и средствата 

на ЕСС се осъществява на общинско ниво от кмета на общината и щабът за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия.  

При обявяване на „бедствено положение“ ръководителят (кмета на общината) 

възлага на членове на щаба изпълнението на определени функции (планиране, 

операции, логистика), като сформира съответни секции и техни ръководители, 

показани на Фиг.1. Той определя и следните подпомагащи го позиции: 

- отговорник за публичната информация – разглежда всички въпроси, свързани 

с медиите и координира разпространяването на информация до тях; 

- отговорник за взаимодействието (лице/а за връзка с органи и организации) – 

поддържа контакт със структурите, участващи в реагирането при бедствие; 

- отговорник за безопасността – следи за безопасните условия и предлага 

мерки за осигуряване на безопасност на персонала, включен в операциите 

Конкретни ръководители на секции и подпомагащи отговорници са посочени в 

Приложения № № 8, 9 и 10. 

 

 

Фиг.1. 

 

 

 

 

 
 

 



При обявяване на „бедствено положение“ и въвеждане на ОбПЗБ, секция 

„Планиране“ попълва форми Приложения № 6 и 7. 

 

2.2. Принципи за реагиране в района на действие на ОбСНРБ: 

 отговорност – ясно определени отговорни институции за изпълнението на 

дейностите; 

 ангажираност от всички институции за изпълнението на дейностите; 

 реалистичност – резултатите от изпълнението на дейностите следва да са 

постижими с наличните ресурси; 

 адекватност. 

2.3. Идентифицирани в практиката проблеми при реагиране, целящи 

подобряване на организацията: 

2.3.1. Подобряване на взаимодействието между съставните части на ЕСС: 

 Повишаването на готовността, оперативната координация и капацитета за 

реагиране на основните съставни части на ЕСС, чрез участия в провеждането на 

учения, тренировки и други обучения на съставните й части и усъвършенстване на 

нормативната уредба; 

 поддържане в готовност на Националната система за ранно предупреждение 

и оповестяване при бедствия (НСРПО);  

 Провеждане на тренировки за проверка готовността на системите за ранно 

предупреждение, оповестяване и информиране;  

 Поддържане на актуална база данни за длъжностните лица в различните 

нива за управление на Единната спасителна система; 

 Познаване на ПЗБ от всички участници на СНРБ и  ЕСС с цел подобряване 

на координацията при реагиране при бедствие. 

2.3.2. Подобряване на организацията за оповестяване на населението: 

 доизграждане на НСРПО на населението за територията на община 

Момчилград; 

2.3.3. Повишаване на административния капацитет на съставните части на ЕСС 

за реагиране при бедствия. 

2.3.4. Осигуряване на ключови ресурси в помощ на усилията при реагиране, 

като  специализирана техника, специализирано оборудване, средства за 

комуникации. 

2.3.5. Засилване на мотивацията за включване и участие в доброволното 

движение. 

2.4. Описание на ролите, функциите и отговорностите при реагиране 

(Таблица 23):  
Таблица 23  

Рискове,съглас

но таблица 20 

Функции/задачи Отговорни структури 

Земетресения Oповестяване на щаба за изпълнение на 

общинския план за защита при бедствия 

РДПБЗН-Кърджали  

 



 Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието: 

-спиране на електроподаването, 

водоснабдяването и газоподаването 

-спиране на движението по застрашени 

пътни и ж.п. участъци 

 

 

ЕВН, ВиК-  

 

РУП-Момчилград,  

 Спасителни операции:  

-издирване и изваждане на пострадали под 

развалини (извеждане на пострадали от 

трудно проходими, опасни и недостъпни 

места, осигуряване на въздух на затрупани 

хора, осветяване зоната за извършване на 

спасителни дейности) 

 

РСПБЗН, РУП, БЧК,  

ДФ 

 

 -гасене на пожари РСПБЗН, ДФ 

 -устройване на проходи 

 

РСПБЗН, ЮЛ 

съгласно сключените 

споразумения по ЗЗБ 

 

 -оказване на първа помощ на място на 

пострадали и транспортирането им до 

лечебни заведения 

ЦСМП, РСПБЗН, БЧК 

 -осигуряване на обществения ред, 

регулиране на движението, отцепване на 

мястото за намеса 

РУ”Полиция” 

 

 Евакуация на населението останало без 

подслон  

БЧК, ОбА, кметове 

села, ЮЛ съгласно 

сключените 

споразумения по ЗЗБ 

 Разсредоточаване на културни и 

материални ценности 

Ръководители на 

институции 

 

 

РХБЗ при инциденти и аварии с опасни 

вещества и материали вследствие на 

земетресение: 

 

-разузнаване, спасяване на пострадали, 

локализиране на разливи, вземане на проби, 

извършване на анализи и ликвидиране на 

аварии 

РСПБЗН, РЗИ, 

РИОСВ, 

ЦСМП 

-извършване деконтаминация на хора, 

техника и оборудване  

РСПБЗН, РЗИ 

 

Ограничаване на разпространението и 

ликвидиране на възникнали епидемични 

взривове, епидемии и епизоотии от заразни 

и паразитни болести: 

  - изолиране на района на 

епидемията/пандемията;  

- вземане и анализ на проби; 

- локализиране и ликвидиране на заразите.  

 

 

 

 

 

РУП 

 

РЗИ, ОДБХ 

РЗИ, ОДБХ, РСПБЗН 

Речни 

наводнения и  

скъсване на 

язовирна стена 

Предупреждение 
НИМХ, МОСВ, 

БДЗБР, РСПБЗН 

Получаване на информация за мястото на 

наводнението и има ли пострадали. 

РСПБЗН, ОбА, 

ЦСМП, РУП 



Оповестяване    РСПБЗН 

Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието: 

 

Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието: 

 

-наблюдение в районите на заливните зони 

 

 

Кметове на села, 

РСПБЗН, ДФ 

-предприемане на мерки за намаляване на 

вредното въздействие на водите 

(възстановяване и надграждане на диги, 

ограничаване притока на вода, аварийно 

изпускане на водохранилища и отклоняване 

на водни потоци). 

 

РСПБЗН, кметове на 

села, ДФ, ЮЛ 

съгласно сключените 

споразумения 

-спиране на движението 

по застрашени пътища  

 

РУП, ОПУ,  

-осигуряване на обществения ред, 

регулиране на движението, ограничаване  

достъпа до залетите места. 

РУ”Полиция” 

 

Спасителни операции:  

-извеждане на застрашеното население на 

безопасно място 

 

РСПБЗН, ОбА, РУП, 

кметове на села 

-извършване на разсредоточаване на 

културни и материални ценности 

Ръководители на 

институциите 

  

-провеждане на операции по издирване и 

спасяване 

 

РСПБЗН, РУП, БЧК, 

ДФ  

-оказване на първа помощ на място на 

пострадали и транспортирането им до 

лечебни заведения.  

ЦСМП, БЧК 

 Ограничаване на разпространението и 

ликвидиране на възникнали епидемични 

взривове, епидемии и епизоотии от заразни 

и паразитни болести: 

  - изолиране на района на 

епидемията/пандемията;  

- вземане и анализ на проби; 

- локализиране и ликвидиране на заразите. 

 

 

 

 

РУП 

 

РЗИ, ОДБХ 

РЗИ, ОДБХ, РСПБЗН 

Авария с 

източник на ЙЛ 

и/или авария в 

АЕЦ 

Получаване на информация за мястото за 

инцидента или аварията  

РСПБЗН, ЦСМП, 

 РУП 

Привеждане в готовност на силите и 

средствата на ЕСС. 

РСПБЗН, РУП,РЗИ, 

РИОСВ, ОДБХ, ВиК 

Оповестяване  РСПБЗН 

Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието: 

 

 

-първоначална оценка на радиационната 

обстановка; 

РСПБЗН, РУП 

 

  
 



-определяне на зоните за сигурност и 

контролиран достъп на основа на 

резултатите от радиационния мониторинг; 

РСПБЗН,РУП 

 

-отцепване на мястото на инцидента и 

обозначаване със знаци за радиоактивно 

замърсяване;  

РСПБЗН 

РСПБЗН, РУП,  

 

-дозиметричен контрол на мястото на 

инцидента; използване на ИСЗ; 

РСПБЗН, РЗИ 

-временно извеждане или евакуация на 

населението при необходимост 

ОбА, кметове на села,  

-осигуряване на подходящи места за  

безопасно временно съхранение на 

радиоактивните източници и материали до 

предаването им на ДП РАО 

РСПБЗН, РУП, ОбА, 

кметове на села, 

съгласувано с АЯР 

 

-радиационен мониторинг и вземане на 

проби за анализ (почва, вода, храна и др.). 

РЗИ, РИОСВ, ОДБХ, 

РСПБЗН 

-организиране на контролни пунктове за 

дозиметричен контрол и деконтаминация 

РСПБЗН, РУП, 

кметове на села 

Спасителни операции  при авария с ИЙЛ 

съгласно сценария по точка 1.2.2.11.2 от 

раздел II ,,Профил на риска„„ 

 

 
-извеждане на пострадали и оказване на 

първа помощ от зоната на замърсяване 

РСПБЗН, ЦСМП 

 
-осигуряване на обществения ред и 

регулиране на движението   

РУ”Полиция” 

 

 
-извършване деконтаминация на хора, 

техника и оборудване 

РСПБЗН 

 
-временно извеждане или евакуация на 

население 

РСПБЗН, РУП, ОбА, 

кметове на села 

   

Автотранспорт

ни    катастрофи 

Получаване на информация за мястото и 

вида на катастрофата, и за състоянието на 

пострадалите.  

РСПБЗН, РУП 

 

 Оповестяване  РСПБЗН, РУП 

 

 Привеждане в готовност на силите и 

средствата на ЕСС. 

 

РСПБЗН, РУП 

 

 Оповестяване на областните управители и 

на щабовете за координиране на 

спасителните и неотложните аварийно-

възстановителни работи (НАВР).  

РСПБЗН 

 

 

 Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието; 

 

 

 -спиране на трафика по прилежащият пътен 

и/или ж.п. участък. 

РУП,  

 

 -пренасочване на движението по 

алтернативни маршрути. 

РУП 

 

  

 

Спасителни операции : 

 

 -изваждане на пострадали, осветяване 

зоната за извършване на спасителни 

РСПБЗН 

 



дейности. 

 -гасене на пожари. РСПБЗН, ДФ 

-оказване на първа помощ на място на 

пострадали и транспортирането им в 

лечебни заведения 

 

РСПБЗН,ЦСМП, БЧК 

 

-регулиране на движението, отцепване на 

мястото за намеса 

РУП 

Обилни 

снеговалежи, 

снежни бури и 

заледяване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горски пожари 

Информация за обстановката на място 

 

РСПБЗН,РУП, кметове 

на села 

Оповестяване РСПБЗН 

Привеждане в готовност на силите и 

средствата на ЕСС. 

РСПБЗН,РУП,ЦСМПк

метове на села 

Оповестяване на областните управители и 

на щабовете за изпълнение на плановете за 

защита при бедствия  

РСПБЗН 

 

Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието: 

 

-спиране на движението по затрупани 

пътни и ж.п. участъци; 

 

РУП,  

 

-организиране почистването на 

републиканската пътна мрежа; 

 

ОПУ 

-организиране почистването на общинската 

пътна мрежа 

Кметове на общини, 

фирми по 

почистването 

Издирване и извличане на пострадали 

(извеждане на пострадали от трудно 

проходими, опасни и недостъпни места, 

осигуряване на въздух на затрупани хора 

РСПБЗН, РУП, 

ЦСМП, ДФ 

Получаване на информация за мястото и 

развитието на пожара 

 

РДПБЗН, ДГС 

 

Привеждане в готовност на силите и 

средствата на ЕСС. 

РСПБЗН, РУП, ДГС 

Оповестяване  РСПБЗН, ОбА 

Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието: 

 

 -ограничаване на електроподаването и 

газоподаването в газопреносната мрежа в 

района на пожара. 

 

Енергоразпределителн

и дружества, Арес газ, 

кметове на общини 

 -спиране на движението по застрашени 

пътища и ж.п. участъци в района на пожара 

РУП, ОПУ 

 

 Пожарогасителни и спасителни операции:  

 -издирване и извеждане на пострадали или 

на застрашени хора 

 

РСПБЗН, ДГС, ДФ 

 

 -оказване на първа помощ на място на 

пострадали и транспортирането им до 

РСПБЗН, ЦСМП, БЧК, 

ДФ 



лечебни заведения; 

 

 

 - осигуряване на обществения ред, 

регулиране на движението, отцепване на 

мястото за намеса; 

 

РУП 

 

 -пожарогасене 

 

РСПБЗН, ДГС, ДФ, 

ЮЛ съгласно 

сключените 

споразумения по ЗЗБ 

 Извършване на въздушно наблюдение и 

координация. 

РСПБЗН 

 

Извършване на пожарогасене от въздуха и 

медицинска евакуация. 

Външна помощ 

 

Евакуация на населението РСПБЗН,ОбА, кметове 

на села 

Разсредоточаване на културни и 

материални ценности 

 

Ръководите на 

институции 

 

Промишлени 

аварии 

свързани с 

отделяне на 

опасни 

вещества 

Получаване на информация за мястото, 

мащаба на инцидента, вида замърсяване, 

жертви и застрашено население 

РСПБЗН, РУП 

 

Оповестяване РСПБЗН 

Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието: 

 

-отцепване на мястото на инцидента, 

определяне на зоните на безопасност и 

евакуация или временно извеждане на 

застрашено население при необходимост; 

 

РСПБЗН, РУП 

 -мониторинг на концентрацията на опасни 

вещества в атмосферния въздух и вземане 

на проби за анализ (почва, вода) опасните 

вещества 

 

РЗИ, РИОСВ 

 

 -спиране на движението по застрашени 

пътища и ж.п. участъци. Установяване на 

пътищата за обхождане и/или евакуация 

 

РУП, ОПУ,  

 

 -ограничаване на въздействието чрез 

засипване на разлива с инертни материали 

на границата на зоните и ограничаване 

попадането на опасни вещества във 

водоизточници 

 

РСПБЗН, РЗИ, РИОСВ 

 

 -обезопасяване чрез събиране, преливане в 

подходящи съдове на съответните опасни 

материали. 

РСПБЗН,РЗИ, РИОСВ 

 Спасителни операции:    

-извеждане на пострадали от зоната на 

замърсяване 

 

 

РСПБЗН 

 



 -гасене на пожари 

 

РСПБЗН 

 -осигуряване на обществения ред и 

регулиране на движението 

 

РУП 

 

 -извършване деконтаминация на хора, 

техника и оборудване 

 

РСПБЗН, РЗИ 

 -евакуация на засегнатото население  РСПБЗН, ДФ, ОбА, 

кметове на села 

 

Описанието на ролите, функциите и отговорностите при реагиране е направено 

въз основа на СОП по чл.29, ал. 2, т. 2 от ЗЗБ (Приложение № 5). 

Рисковете свлачища, високи температури, продължителни суши, градушки и 

пожари в земеделски земи по Таблица 20 се случват като отделни инциденти на 

териториите на общините и се реагира в съответствие с процедурите/правилата за 

действие на съответната институция. 

2.5. Средства и ресурси, необходими за изпълнение на дейностите: 

За изпълнение на задачите за ликвидиране на последствията от бедствия се 

използват ресурсите посочени в Приложение № 4. 

2.6. Ред за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване. [1] 

2.6.1. Наблюдението се основава на: 

 информация и данни, предоставени от физически лица, организации и 

институции; 

 информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, 

хидрологични, сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, 

екологични и други обекти и явления; 

 информация и данни, получени в центровете на Националната система за 

спешни повиквания с единен европейски номер 112; 

 хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от 

Националния институт по метеорология и хидрология. 

2.6.2. Ранното предупреждение изисква: 

 осъществяване на наблюдение за наличието на признаци за предстоящо 

бедствие; 

 анализ на данните от наблюдението; 

 вземане на решение от страна на компетентните органи; 

 разпространение на предупредителна информация за предстоящо бедствие; 

 предприемане на подходящи действия. 

Ранното предупреждение се извършва по разпореждане областния управител, 

на кметовете на общини, на кметовете на населени места, на кметските наместници 

или на упълномощени от тях служители.  

Необходимите финансови средства за осигуряване на плана са от държавния бюджет. 

1. По дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване последствията от 

бедствия и аварии" - годишно по общини се планират следните финансови средства: 

Община Момчилград - 66 000 лв. 

          2. По дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и 

производствени аварии". 



     Финансови средства по дейността не се планират. Същите се отпускат от     

Междуведомствената  комисия  за  възстановяване  и  подпомагане към  

Министерския съвет по реда в Правилника за дейността на Комисията. В общинския 

бюджет се планират 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. 

     Допълнителни финансови средства за ликвидиране на последици от бедствия би 

могло да се осигурят от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последиците от бедствия, съгласно Закона за държавния бюджет на Република 

България за съответната година. Резервът се усвоява по решения на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане  

към Министерския съвет. Средствата се предоставят от централния бюджет и се 

разходват по бюджетите на министерствата, ведомствата и общините чрез корекция 

на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и съответните 

първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. 

      Планът е съобразен с наличните сили и ресурси разположени на територията на 

община Момчилград и Единната спасителна система. При необходимост, 

допълнителни сили и ресурси се осигуряват поетапно от отговорните за превенция и 

НАВР ведомства и организации. В извънредни ситуации, при възможност, може да 

бъдат включени силите и ресурсите и на МО. 

 

 НАЧИН   НА   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   МЕЖДУ   ОРГАНИТЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 

       За изпълнение на дейностите по този план, съгласно характера на бедствието   

Кметът на общината със заповед КО-761/24.10.2019г. създава Щаб за изпълнение на 

общинския план за действие при бедствия. Мястото, където ще заседава е 

заседателната зала на общината. Резервно място при необходимост е друго такова 

изрично указано от ръководителя в зависимост от ситуацията. Поименният състав е 

съгласно Приложение №1 

      Щабът за изпълнение на общинския план за действие при бедствия изпълнява 

следните основни функции : 

      - анализира информацията за бедствието; 

      - предприема мерки за овладяване на възникналото бедствие; 

осъществява взаимодействие на общинско, областно и национално ниво между 

органите на изпълнителната власт, 

      - информира населението и медиите за развитието на бедствието, за мерките за 

неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия 

за населението; 

     За осъществяването на координацията и взаимодействието между органите на 

изпълнителна власт в експертната група се включват, представители на 

компетентните институции или ведомства, имащи отношение по ограничаване и 

ликвидиране на бедствието.  

 

ПРИЛАГАНЕ, ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН 

ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД 



1. Начин за усвояване на плана. 

     Чрез провеждане на тренировки с участието на длъжностните лица от щаба за 

координация, отговорните длъжностни лица по този план, лицата за контакт с 

юридическите и физическите лица, осигуряващи сили и средства за защита при 

бедствия, кмета и длъжностните лица от общината, които са определени за обект на 

тренировките. 

     Изготвя се план и изходно задание за тренировката. Съществен елемент са 

учебните въпроси и сценарият за нарастване на обстановката (списък с  

входните към изходната обстановка). Основната цел на тренировката(е) е 

повишаване сглобеността на органите за управление и силите за реагиране за 

взаимно съгласувани по време, място и задачи действия, при заплаха или възникване 

на бедствие. 

     Отработват се въпросите по оповестяване на населението и провеждането на 

спасителни операции. 

    Проверяват се възможностите на транспортното осигуряване за извеждане на 

населението. 

    Отработват се въпроси по временното настаняване на изведеното население. 

    Проверяват се предварителните споразумения за доставка на оборудване, 

продукти и лекарствени средства от първа необходимост, както и възможностите за 

пряката им доставка до местата за временно настаняване. 

    Отработват се въпроси по ликвидиране на последствията в засегнатите населени 

места и райони и процедурите свързани с възстановяване и подпомагане. 

Важно! Отработва се и въпросът за информационното осигуряване (връзка с 

медиите): 

               - Дата и време на инцидента (събитието); 

               - подробно описание на обстановката; 

               - брой на пострадалите; 

               - брой на ранените и на смъртните случаи; 

               - особени условия за сигурност в зоната на пораженията; 

               - време и място на следващия брифинг за медиите. 

2. Длъжностни лица отговорни за преглед на плана ст.спец ОМП в Общинска 

администрация - Момчилград Началникът на PC „Пожарна безопасност и защита на 

населението" -Момчилград 

3. Участващи в усвояването на плана: 

3.1. Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия; 

3.2. Отговорните длъжностни лица по този план от Общинска администрация; 

          3.3 Териториалните структури на министерства и ведомства, лицата за контакт 

с юридическите и физическите лица осигуряващи сили и средства за защита при 

бедствия; 

          3.4 Кметовете на населени места и длъжностните лица от общината, съгласно 

общинския план за защита при бедствия. 

      Ред за актуализация на плана. 

     Планът се актуализира при настъпили обстоятелства, променили някои от 

неговите параметри (състав на силите и средствата, отговорни длъжностни лица, 

изпълнени превантивни дейности, промени в нивата на риска и необходимостта от 



промени в реда за реагиране на дадена заплаха и др.). 

 

                               РАЗДЕЛ VI 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ  

1. Цел на раздела – да се определят мерките, включително ролите, 

отговорностите, структурите и дейностите, които могат да бъдат изпълнени в помощ 

на общността за възстановяване от бедствия. 

2. Основни компоненти. 

2.1. Оценки на първоначалните нужди и щетите: 

 подслоняване/ настаняване; 

 състояние на общността – включващо както степента на персоналните 

загуби на собственост, така и нивото на прекъсване на социалните функции; 

 инфраструктура – услуги като електричество, вода, транспорт и др. 

 здравеопазване; 

 поражения за икономиката – прекъсване на нормалната стопанска дейност; 

 околна среда – оценка на безопасността и статуса. 

Оценката се извършва на база събраната информация от ръководителя на 

операциите в процеса на реагирането, ОЦ на РДПБЗН, членовете на щаба за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия, проверени сигнали от 

населението на ЕЕНСП 112, комисии за оценка на щетите и др. 

2.2. Организация на дейностите по възстановяване и подпомагане. 

Съгласно чл. 55 от ЗЗБ подпомагането и възстановяването при бедствие 

включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите 

(засегнатите) лица и извършване на неотложни възстановителни работи след 

бедствие. 

Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кметовете на 

общините и включва: изхранване и временно настаняване на пострадалите 

(засегнатите) лица и животни; раздаване на облекло и битово имущество на 

пострадалите (засегнатите) лица. 

Определянето на места за настаняване на пострадалите (засегнатите) лица и 

неотложната помощ се извършва съгласно общинските планове за защита при 

бедствия. 

При необходимост и по заявките/искания на кметовете на общини чрез 

областния управител се предоставят фургони за живеене, сглобяеми къщи или 

палатки от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, 

юридически и физически лица. 

        Възстановителната помощ се предоставя на физически лица при необходимост 

от основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, ако лицата отговарят на 

критерии, определени в правилника по чл. 54, ал. 6 от ЗЗБ, наличието на които се 

установява въз основа на анкета, извършена от органите на Агенцията за социално 

подпомагане. Възстановителната помощ се предоставя при условия и по ред, 

определени с правилника по чл. 54, ал. 6 от ЗЗБ, и не може да превишава стойността 

на данъчната оценка на жилището. 

Възстановителната помощ се предоставя за: 



 частичното възстановяване и/или частичната замяна на конструктивни 

елементи на строежа, както и за строително-монтажни работи, с които първоначално 

изпълнени, но увредени конструкции и конструктивни елементи, се заменят с други 

видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява 

експлоатационната им годност, след издаване на разрешение за строеж; 

 премахване на строежи, за които е издадена заповед от кмета на общината 

съгласно чл. 195, ал. 6 ЗУТ, които поради природно явление с геоложки или 

хидрометеорологичен произход са станали опасни за здравето и живота на 

гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване и не могат да 

се поправят или заздравят. 

Предоставянето на възстановителна помощ на пострадали (засегнати) от 

бедствието лица се организира от кметовете на общини в съответствие с изискването 

на  ЗЗБ и общинските планове за защита при бедствия. 

Неотложните възстановителни работи след бедствие за обектите, общинска 

собственост, се организират от кметовете на общини, съгласно общинските планове 

за защита при бедствия, а за обектите, държавна собственост – от областния 

управител и териториалните структури на министерства и ведомства. 

Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на база 

направената оценка на щетите от групата по т. 2.1 от раздела предлага решения за 

възстановяване на жизнено важни услуги за населението.    

Приемането и обобщаването на заявките/исканията от кметовете на общини за 

външно подпомагане по реагирането и възстановяването се координират от 

директора на дирекция „АПОФУС” в областна администрация, подпомаган от група 

от представители на областна администрация, БЧК и ОДСП.   

Заявките се приемат чрез деловодството на областна администрация; факс - на 

заместник областните управители и дежурен по ОСС; електронната поща. 

Заявките/исканията за външно подпомагане на общината по реагирането и 

възстановяването се изготвят от същата група и се изпращат до 

……................................................   

Организирането и съхранението на дарения и помощи се извършва от 

областната структура на БЧК. Разпределението, раздаването и отчитане на дарения и 

помощи се  организира и ръководи от  директора на дирекция „АПОФУС”, 

подпомаган от работна група ” в общинска администрация, подпомаган от група от 

представители, БЧК и ОбДСП. 

 

 

2.3. Функции и отговорности при възстановяване и подпомагане  

 
Функции/задачи Отговорни структури 

Настаняване на население, останало без подслон в 

резервен сграден фонд 

Кмет на община 

 

Осигуряване на палатки, фургони и сглобяеми къщи 

за останалите без подслон. 

ОбА, БЧК, кмет на община 

 

Осигуряване на сграден фонд за държавни структури, 

включително за щабове за изпълнение на съответния 

план за защита при бедствия.  

ОбА, кмет на община 

 



Осигуряване на продукти от първа необходимост, 

лекарства и осигуряване на питейна вода 

ОбА, кмет на община, РЗИ, БЧК, 

ОбДСП 

Осигуряване на резервно водоснабдяване. ОбА, ВиК, кмет на община 

Отстраняване на аварии по преноса и снабдяването  с 

ел. енергия, природен газ и горива. 

Електроразпределителни 

дружества, Арес газ, ВиК, кмет 

на община 

Отстраняване на аварии по комунално-битовите 

мрежи. 

ОбА, кмет на община 

Определяне степента на разрушения на сградите и 

съоръженията и укрепване или разрушаване на 

повредени сгради    

ОбА, кмет на община, 

ръководители на институции и 

ЮЛ 

Възстановяване на пътна инфраструктура  ОПУ, кмет на община 

Разчистване на пътища и извличане на аварирала 

техника.  

ОПУ, РСПБЗН, кмет на община, 

ЮЛ съгласно сключените 

споразумения 

Временно възстановяване на повредени мостове.  

 

ОПУ, кмет на община, ЮЛ 

съгласно сключените 

споразумения 

Раздаване на помощи на пострадалото население.  БЧК, кмет на община, ОбДСП 

Оказване на психологична помощ и психосоциална 

подкрепа на пострадалите и на спасителните екипи. 

БЧК, РУП           

 

Описанието на ролите, функциите и отговорностите при възстановяване и 

подпомагане е направено въз основа на СОП по чл.29, ал. 2, т.2 от ЗЗБ (Приложение 

№ 5).  

2.4. Финансово осигуряване. 

 бюджетите на министерствата и ведомствата; 

 общинските бюджети; 

 търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им; 

 структурните фондове на Европейския съюз. 

 

 

 

                               РАЗДЕЛ VII  

 
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

1.Цел и основни компоненти на раздел „Мониторинг и оценка“. 

1.1 Цел - да осигури основа за наблюдение и оценка на ОбПЗБ и дейностите по 

неговото изпълнение. 

1.2. Основни компоненти на раздела: 

1.2.1. Принципи и критерии за мониторинг и оценка на ОбПЗБ; 

          Мониторингът и оценката са стандартни части от всички ефективни политики 

или процеси за управление на риска. Същите осигуряват „обратна връзка“ в  

рамките на тези процеси, позволяващи сравнение между действителните и желаните 

състояния. Това дава възможност за текущ анализ, с цел подобряване на резултатите 



и усъвършенстване на решенията и изпълняване на процесите. 

          Оценката може да се извърши по време на прегледа на плана, също така може 

да се извърши в ключови етапи като средство за оценка на напредъка към целта. 

Като добра практика е извършването на периодичен преглед не само на напредъка, 

но също така и на актуалността и приложимостта на всеки един раздел от ОбПЗБ. 

1.2.2. Процеса за мониторинг и оценка на ОбПЗБ за изпълнението на 

функциите, дейностите и задачите, възложени с него. 

          При оценяването дали ОбПЗБ е адекватен, следва да се преценява дали 

същият:е точен;е практически приложим;обхваща всички необходими функции; 

осигурява необходимата координация между организациите и институциите 

включени в ОбПЗБ. 

           Точността се оценява чрез проверка дали: 

           - съществуват съответстващи, пълни и актуални приложения в ОбПЗБ; 

           - връзките към организациите и определените функции и ресурси са пълни и 

актуални; 

           - структурирането на частите на ЕСС и щаба за изпълнение на ОбПЗБ 

съответстват на тяхното описание в ОбПЗБ. 

          Практическата приложимост се оценява като се вземе предвид дали: 

           - местните власти и партньорски организации включени в ПЗБ са в състояние 

да осъществят определените им функции, описани в плана; 

           - организациите представени в ОбСНРБ и съставните части на ЕСС на местно 

ниво разполагат с необходимите ресурси, за да бъдат в състояние да изпълняват 

техните функциите описани в ОбПЗБ. 

         Обхватът се оценява чрез: 

           - проверка за наличието на опасности, които не са разгледани в ОбПЗБ; 

разглеждане на механизмите за въздействие чрез превенция, готовност, реагиране и  

възстановяване по отношение на разгледаните рискове; 

           - оценка на адекватността на съществуващите връзки между ОбПЗБ и 

плановете на участващите организации и институции. 

          Координацията се оценява като се вземе предвид дали: 

           - ролите и отговорностите са ясно дефинирани; 

           - описанието на това как институциите ще работят заедно в случай на бедствие 

е недвусмислено; 

           - функциите в ОбПЗБ са ясно описани; 

           - целите и задачите на ОбПЗБ са в съответствие с целите и задачите на 

НСНРБ; 

           - заложените мерки в ОбПЗБ са в съответствие с тези в Националния план за 

защита при бедствия. 

 

1.2.3. Процес за актуализация и преразглеждане на ОбПЗБ, включително 

за поддържане на актуални процедури и списъци с ресурси. 

          Актуализация и преразглеждане на плана се извършва по реда описан в т. 6 от 

Раздел I. 

         Актуализации на плана задължително се правят при организационни промени 

или промени в процедурите, както и при други събития, които оказват въздействие 



по изпълнението на плана и процедурите. ОбПЗБ може да се преразглежда по всяко 

време от ОбСНРБ, като може да бъде изменен, допълнен, отменен или заменен по 

реда на ЗЗБ. 

        За поддържане актуалността на ОбПЗБ, включително и на списъците на 

ресурсите, периодичността за преразглеждане и актуализиране на плана и начина за 

осъществяване на координацията, отговаря секретаря на ОбСНРБ. 

 

                                  РАЗДЕЛ VIII 
 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1       Термини и определения - 2 листа. 

Приложение № 2       Заповед на Кмета на община Момчилград за създаване на щаб 

за изпълнение на общинския план за защита при бедствия - 2 листа. 

Приложение № 3       Телефонен указател с номерата на телефоните на членовете на 

щаба за изпълнение на ОбПЗБ - 1 лист. 

Приложение № 4       Ресурси за изпълнение на задачите по защитата при бедствия в 

община Момчилград - 4 листа. 

Приложение № 5      Форма на „План за действие“ - 1 лист.  

Приложение № 6      Форма на „Организационна структура за управление при     

бедствия“ - 1 лист. 

Приложение № 7      План за защита при земетресение   - 15 листа. 

Приложение № 8      План за защита при наводнение - 13 листа. 

Приложение № 9      План за защита при ядрена или радиационна авария - 25 листа. 

Приложение № 10    План за защита при големи горски пожари - 12 листа. 

Приложение № 11    План за защита при биологично заразяване - 15 листа. 

Приложение № 12    Условия и ред за евакуация и разсредоточаване в община 

Момчилград при възникване на бедствия - 21 листа. 

Приложение № 13    Оценка на риска - 1 лист. 

Приложение № 14    Схема за управление и комуникации при бедствено положение -  

1 лист. 

Приложение № 15    Списък на обекти за обществено обслужване, лечебни заведения 

за болнична помощ, училища и детски градини, независимо от тяхната категория по 

чл. 137 от ЗУТ - 7 листа. 

Приложение № 16    Обекти по чл.35 от ЗЗБ - 5 листа. 

Приложение № 17   Списък на обекти, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, 

буква "д" от ЗУТ - 2 листа. 

Приложение № 18   Транспорт и временно настаняване -4 листа. 

Приложение № 19   Постове за радиационно наблюдение и радиометрична апаратура 

на територията на община Момчилград – 1 лист. 

Приложение № 20   Указател на териториални звена на централната изпълнителна 

власт в община Момчилград - 1 лист. 

Приложение № 21   Документи за съгласуване, приемане и утвърждаване на ОбПЗБ 

на община Момчилград - 1 лист.    

 

         ИЗПОЛЗВАНИ ДОКУМЕНТИ: 

1. Закон за защита при бедствия. 



2. Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия. 

3. Указания за разработването и готовността за изпълнението на плановете за 

защита при бедствия – издадени от Съвета за намаляване на риска от бедствия към 

Министерския съвет. 

4. Стратегия за развитие на община Момчилград 2014-2020 г. 

5. БДС ISO 31000: „Управление на риска – принципи и указания“. 

6. БДС ISO 31010: „Управление на риска – методи за оценяване на риска“. 

 

 

Планът е приет с Решение № …………………………….  на заседание на 

Общинския съвет в Момчилград. 

 

 
 

 

 

Изготвил: 
      

Касим Мехмед        

мл. експерт ГЗОМП 

 


