
 

                     

                                                                                                                  Приложение №12 
 

 

РАЗЧЕТ ЗА ЕВАКУАЦИЯ И РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕ В ОБЩИНА 

МОМЧИЛГРАД ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 
 

1. Начини и способи за оповестяване 

 

Оповестяването и информирането на населението за характера, степента 

на интензивност и мерки /указания/ за поведение и действие от тяхна страна, 

се извършва от дежурния по Общински съвет за сигурност, по решение на 

инстанциите и длъжностните лица, имащи право на това. 

Информирането на населението се извършва основно, чрез системата за 

ранно предупреждение и оповестяване при бедствия/СРПОБ/, от и чрез 

средствата за масова информация – централни и местни, ефирни и кабелни, и 

по местния радиовъзел, чрез Оперативния дежурен по ОбСС, разполагащ със 

системата СР-70. 

 При необходимост и възможност се използват и автомобили с 

високоговорящи уредби. 

 

2. Места на сборни евакуационни пунктове/СЕП/, евакуационни 

центрове/ЕЦ/ и места за настаняване /МН/: 

 

СЕП: 

 Спортна площадка  

 Тракийско кафене 

 Техникум по машиностроене 

 ОУ “Д-р П-Берон” гр.Момчилград 

Допълнителни СЕП: 

 Стадион  “Родопи” 

 Площадка кв. 11 

 СУ “Н.Й.Вапцаров” гр.Момчилград 

 

ЕЦ: 

 Спортна площадка  

 Стадион “Родопи”  

 СУ “Н.Й.Вапцаров” гр.Момчилград 

 ОУ “Д-р П.Берон”    гр.Момчилград 

 кметства Нановица, Звездел, Равен, Конче, Синделци и Груево. 

 

МН  

 Всички действащи и затворени учебни заведения на територията на гр. 

Момчилград /съгласно приложение № 1/ 

 ОУ в км.Нановица,Звездел,Равен и Груево.  /съгласно приложение № 1/ 

 Сградите на бившето поделение 

 Общинско - Общежитие  



 

3. Състав на: 

 

 СЕП 

Ръководител   

Членове /специалисти/ по : 

- регистрация и отчет на евакуиращите се /2-3/; 

- транспортното осигуряване; 

- охрана и обществения ред; 

- медицинско лице; 

- информация и връзка с общинския щаб. 

Задължения : 

а/ регистрация на евакуиращите се; 

б/ разпределение на евакуиращите се по маршрути; 

в/ създава организация за оптимално използване на превозните средства, 

включително и личните;  

г/ осигуряване на : 

- охраната и обществения ред на СЕП; 

- медицинско обслужване; 

- минимални хигиенно-битови условия и подпомагане с храна и вода. 

д/ подготвя и предоставя информация на общинския щаб за изпълнение на 

плана за защита при бедствия за хода на евакуацията. 

 

 ЕЦ 

Ръководител   

Членове /специалисти/ по : 

- посрещане и регистрация /2-3/; 

- разпределяне по МН; 

- охрана и обществен ред; 

- медицинска и психологическа помощ; 

Задължения : 

а/  организира посрещането и настаняването на евакуираното население; 

 б/  регистрация на евакуираните; 

 г/  оказване при необходимост на психологическа помощ; 

 д/  консултиране; 

 е/ разпределение по МН; 

 ж/  осигурява охраната и обществения ред на ЕЦ. 

 

 МН 

Ръководител  

Членове /специалисти/ по : 

- посрещане и настаняване /2-3/ ; 

- медицинска помощ; 

- охрана и опазване на обществения ред; 

- материално осигуряване. 

Задължения :  

а/  посреща и настанява на евакуираните; 



 

б/ снабдяване на евакуираните с храна, вода, дрехи и одеяла; 

в/ оказване на медицинска и психологическа помощ; 

г/ охрана и опазване на обществения ред в МН. 

 

4. Транспортните средства, необходими за провеждането на евакуацията и 

разсредоточаването 

 

Автотранспортни средства за нуждите на евакуацията  и други дейности 

се осигуряват от транспортните и други  фирми на територията на общината. 

Приложение №2.  

Евакуиращите се с лични автомобили формират колони от по 5 -10 

автомобила на СЕП и след оформяне на евакуационните документи се 

отправят по определените маршрути към местата за настаняване. 

 

5. Основните и резервните маршрути за евакуация и разсредоточаване и 

организацията на движението 

Маршрутите  за временно извеждане  се определят в зависимост   от 

конкретната ситуация. Определят се маршрути, преминаващи далеч от високи 

и засегнати сгради, създаващи опасност от самосрутване, маршрути далеч от  

електропроводи  високо напрежение, извън заливните зони на язовири, 

определят се обходни маршрути при наличие на срутени и засегнати мостове 

по пътищата.  

Основни маршрут : 

– Момчилград - км. Равен – км.Нановица 

– Момчилград - км.Звездел – км. Нановица 

– Момчилград - км.Горско Дюлево  

– Момчилград - км.Груево  

 

6. Ред за настаняване и осигуряване на евакуираните лица и за съхранение 

на разсредоточените културни и материални ценности. 

  

В зависимост от степента и интензитета на земетресението  по решение 

на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия се провежда по 

изборна евакуация и разсредоточаване на населението, материални и културни 

ценности от зоната, засегната от земетресението. 

С приоритет на евакуация и разсредоточаване при земетресение 

подлежат: 
а/ детските болнични отделения и част от основния медицински 

персонал без мобилизационно назначение от останалите болнични заведения; 
б/ част от детските заведения /ЦОБ, дневен център „Дъга“/; 
в/ уникални исторически материали и произведения на изкуството; 
д/ лекарствени средства, медико-санитарни материали, медицинска 

техника, инструментариум, медицинска електроапаратура, оптически 
материали и болнично домакинско имущество; 

е/ ценно оборудване, техническа документация, суровини, готова 
продукция и др.; 

ж/ електронноизчислителна техника и програмни продукти. 
Евакуацията на населението се извършва, както следва: 



 

- Населението, чиито домове са засегнати се евакуира след изясняване на 

фактическата обстановка – към местата за настаняване в града и населените 

места, определени съгласно плана за защита при бедствия на община 

Момчилград  /Приложение № 1/ 

- Останалата част от населението се евакуира според обстановката при 

необходимост. 

- Общото време за провеждане на евакуационните мероприятия до 

пристигане в населените места за настаняване е до 24 ч. 

Населението, което ще се евакуира се явява на СЕП по сектори, както 

следва: 

 I сектор –  СЕП – спортна площадка - от югоизточната част на града; 

 II сектор – СЕП – стадион “Родопи” - от  ул. “Гюмюрджинска” на 

югоизток в т.ч. централна градска част и кв.”Орфей”. 

 III сектор – СЕП – СУ “Н.Й.Вапцаров” – от ул.”Гюмюрджинска” на 

север до кв.11;                          

 IV сектор –  СЕП – ОУ “Д-р П.Берон” – кв. 11.                  

За настаняване на евакуираното население за всеки сектор са определени 

основни и резервни места за настаняване, отдалечени средно до 20 км от 

общинския център. Те носят номера на съответния сектор и включват следните 

МН :  

 

I сектор: 

- основни – Спортна площадка; 

- резервни –  ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с.Нановица                          

 

II сектор: 

- основни –  СУ “Н.Й.Вапцаров” гр.Момчилград 

 Ученическо общежитие; 

- резервни – ОУ в с.Равен ; 

 

III сектор: 

- основни – Техникум по машиностроене гр.Момчилград 

-  резервни – ОУ с.Груево; 

 

 

IV сектор: 

- основни –  Тракийско кафене  

- резервни – ОУ с.Звездел; 

Основните МН са предназначени за настаняване на населението от 

засегнатите зони при спазване на принципа - настаняването на населението от 

едно място  на друго място при осигуряване на 4м
2
 жилищна площ на 

евакуиращ се. 

Резервните МН са предназначени за настаняване на евакуиращите се  

при невъзможност да бъдат използвани основните (поради някаква причина – 

конструктивни изменения на сградите, възникнали локални пожари и др.). 



 

Решение за промяна МН взема общинския щаб за изпълнение на плана за 

защита при бедствия, съгласно конкретната обстановка. 

Евакуационните мероприятия в населените места се организират и 

ръководят от кметовете. 

Осигуряването на евакуационните мероприятия по време на изнасянето 

по маршрутите се осъществява от органите на МВР, МТИТС, МРРБ и други 

съставни части на ЕСС, чрез диспечерски контролно-пропускателни пунктове, 

регулировъчните постове и др. 

Медицинското осигуряване за всеки маршрут на евакуация на 

населението се осъществява от лекарски екипи с линейки от ЦСМП – 

Момчилград. 

Нуждаещите се от болнично лечение подлежащи на евакуация и 

евакуирани лица се настаняват в болници по решение на РЗИ съобразно 

тяхното функционално състояние.  

В МН медицинското осигуряване на евакуираните се осигурява от 

медицински екипи сформирани от работещите към училищно и детско   

здравеопазване и екипи, съгласно разчети на МБАЛ– Момчилград. 

Хигиенно-противоепидемични мероприятия 

Хигиенно-противоепидемичните мероприятия се организира и ръководи 

от РЗИ - Кърджали. 

Логистично осигуряване 

Материално-техническото осигуряване се организира от общинска 

администрация.  

Целта на материално-техническото осигуряване е създаване организация 

за предварителна подготовка на търговските обекти и материално-

техническите средства и осигуряване на населението от засегнатите райони и 

МН с най-необходимите вещи, храна и други материални средства. 

Това се осъществява по следния ред: 

Изхранване на населението 

За евакуиращото се население по маршрутите за изнасяне и МН 

общинска администрация, със съдействието на БЧК, организират 

подкрепителни пунктове, като се осигуряват безалкохолни напитки, чай, 

мляко, сандвичи и захарни изделия. Контрола на храните в СЕП, ЕЦ и МН  се 

осигурява от ОД”БХ” – Кърджали. 

Приготвянето на храната  за евакуираното население се извършва 

основно в ресторантите „Осетия”,”Елит”и „България”. 

След оценка на създалата се обстановка и при необходимост по искане 

на кмета на общината, Областният управител, чрез началника на РДПБЗН, 

ръководи насочването на потока от стоки към МН, в които се евакуира 

населението. 

Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия на общината при 

необходимост изготвя заявка до Областния щаб за задоволяване потребностите 

на евакуираното население с необходимите хранителни и нехранителни стоки. 

Със съдействието на БЧК общинския щаб създава необходимата 

организация за подпомагане нормалното осигуряване на населението във всяко 

МН, които чрез свои представители контролират правилното осигуряване и 



 

предотвратяване на евентуално презапасяване с основни хранителни и 

нехранителни стоки. За бързото и ритмично снабдяване на евакуираното 

население ще се използва съществуващата мрежа от магазини и заведения за 

хранене. 

7. Мерки за осигуряване на обществения ред и опазване на имуществото на 

евакуираните 

Осигуряването на обществения ред, организацията на движението и 

опазването на имуществото на евакуираните се осъществява от силите на 

МВР. 

За целта се изграждат постове за блокиране и закриване на защитената 

зона и за регулиране на движението. 

По решение на щаба и ръководителите от ЕСС, органите на  МВР 

спират/ограничават движението на МПС в опасните зони, засегнати от 

земетресението. 

До началото на евакуацията МВР въвежда допълнителна организация на 

движението по маршрутите за евакуация.  

След извеждането на засегнатото население се осигурява охраната на 

поразената зона. 

МВР осъществява охраната и осигурява обществения ред на СЕП, ЕЦ и 

МН. 

По искане на кмета на общината и кметовете на населени места, 

определени за МН, органите на МВР осигуряват опазване на обществения ред 

и овладява безредици при евакуиране на населението и/или раздаване на 

помощи. 

По искане на териториалните органи на министерствата и ведомствата и 

по Решение на щаба, органите на МВР осигуряват съпровождане на 

специализирани екипи и товари. 

  

 8. Ред за връщане на евакуираните по местата за постоянно 

местоживеене и на разсредоточените културни и материални ценности 
 

 Реда за връщане на евакуираното население се определя от щаба за 

изпълнение на общинския план за действие при бедствия, след извършен оглед 

на засегнатите сгради и преценка за годността им за използване по 

предназначение. При определянето на реда и времето за връщане на 

населението от основно значение е и възстановяването на водоподаването и 

електрозахранването на засегнатите квартали. 

Приложения :    1. Разчет за настаняване на населението при възникване на  

   земетресение. 

                              2. Разчет за евакуация на населението при възникване на  

   земетресение. 

                              3.  Лицензирани фирми за обществен превоз на пътници. 
 

Изготвил: 

                                      Милко Димитров 

 

 



 

 

           



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Р А З Ч Е Т 

 

ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО  ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 

 
№  Училище Населено място Разчет за 

приготвяне 

на храна от  

обществено

хранене 

Капацитет за 

настаняване в 

училищата 

Капацитет за 

настаняване в 

ученически 

общежития 

Капацитет за 

настаняване в 

закритите 

училища 

 Общинско общежитие Момчилград   195  

    №1 /етаж/   47  

    №2 /етаж/   48  

    №3 /етаж/   50  

    №4 /етаж/   50  

1.  СУ „Н.Й.Вапцаров”- М-град  Момчилград 200 500   

2.  ОУ”Д-р П.Берон”       - М-град Момчилград 140 340   

3.  ОУ”Н.Й.Вапцаров ” с.Звездел Момчилград 100 160   

4.  ОУ”Св.св. К. и Методий ” с.Нановица Момчилград 100 190   

5.  ОУ”Васил Левски” -    с.Равен Момчилград 100 170   

6.  ОУ”Н.Й.Вапцаров” -   с.Груево Момчилград 100 120   

7.  ПГ”Св.Св.Кирил и Методий” Момчилград 80 100   

8.  ПГ”Васил Левски” Момчилград 60 200   

9.  Ислямско училище Момчилград   200 220   

                                                                                            ВСИЧКО:             1080                   2010                        195                        290 

  Медицински екипи от МПБАЛ – общ.брой 12 медицински сестри.                      

 От тях медицински сестри в училищата:                                                                      ЗАКРИТИ УЧИЛИЩА: 

 СУ”Н.Й.Вапцаров”- гр. Момчилград                                                                         1.с.Седлари                      - 50 души 

 ОУ”Д-р П.Берон” ”- гр. Момчилград                                                                            2.с.Багрянка                     - 50 души 

 ОУ”Н.Й.Вапцаров” -  с.Звездел                                                                                     3.с.Чуково                         - 50 души 

 ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”-с. Нановица                                                                  4.с.Лале                             -100 души 

 ОУ”Н.Й.Вапцаров” с.Груево                                                                                          5.с.Неофит Бозвелиево   -  40 души 

 



 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Р А З Ч Е Т 
 

ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 

 

 

 

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД 
№ Евакуация при 

земетресение 

Подлежащи 

на 

евакуация 

Транспортно 

осигуряване 

Сборни 

евакуационни 

пунктове 

 /СЕП/ 

Места за 

настаняване 

/МН/ 

Евакуационни 

центрове 

/ЕЦ/ 

1. Да 1200 Приложение 3 1.Стадион “Родопи” 

2.СУ”Н.Й.Вапцаров” 

3.ОУ”Д-р П.Берон” 

 

Допълнителни СЕП 

1.Комплекс „Момчил“ 

2.Хотел “Конака“ 

.Приложение 1 

 

1.Стадион “Родопи” 

2.СУ “Н.Й.Вапцаров” 

3.ОУ “Д-р П.Берон” 

 

 

 

 

                                  Изготвил: 

 

                                             Милко Димитров 

 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

 

ЛИЦЕНЗИРАНИ ФИРМИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 

 
 

№  

по 

ред 

 

Община 

 

Населено място 

 

Име на фирма 

 

Адрес на фирма 

 

Телефон 

1. Момчилград гр.Момчилград ЕТ“Фазан транс”  гр.Момчилград 0878887377 

2. Момчилград с.Карамфил ЕТ “Валдес транс” с.Карамфил 0889970183 

3. Момчилград с.Джелепско ЕТ “Есер” с.Джелепско 0898383835 

4. Момчилград с.Н.Бозвелиево ЕТ”Франга тур” с.Неофит Бозвелиево 0887367382 

5. Момчилград  Гр.Момчилград ЕООД „Агора тур” гр.Момчилград 0889273681 

 

                     

 

           Изготвил: 

 

             Милко Димитров



 

 

РАЗЧЕТ ЗА ЕВАКУАЦИЯ И РАЗСРЕДОТОЧАВАНE В ОБЩИНА 

МОМЧИЛГРАД /с.НАНОВИЦА/ ПРИ ОПАСНОСТ ОТ 

НАВОДНЕНИЕ 

 
 

  1. Начини и способи за оповестяване. 

Наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването се основава на: 

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

институции;  

 - информация и данни от системи за ранно предупреждение; 

 - информация и данни, получени от РЦ 112 ; 

 - информация и данни от ОЦ на РД ПБЗН-Кърджали. 

Оповестяването и информирането на населението за опасност от 

предстоящо наводнение, както и за мерките за неговото ограничаване и 

овладяване и за необходимото поведение и действия на гражданите се 

извършва чрез акустични сигнали (сирени) и гласова информация. 

Оповестяване за реалната обстановка и мерки (указания) за защита се 

извършва от оперативния дежурен по ОбщСС, по заповед /решение/ на кмета.  

Оповестяването за предсояща опасност от наводнение може да се 

извърши и чрез средствата за масово осведомяване - регионални медии, 

ефирни и кабелни телевизии и местния радиовъзел и чрез дежурната стая на  

ОбщСС - разполагаща със системата СР-70 – отнемаща радиоточките, телефон 

и GSM. 

         2. Места на СЕП, ЕЦ и МН: 

   СЕП: 

 за населението от с. Нановица– кметството на с. Нановица; 

ЕЦ: 

 за населението от с. Нановица – кметство на с. Нановица 

МН  

 за населението от с. Нановица – кметството  на  с. Нановица 

      3. Състав на: 

 СЕП 

Ръководител   

Членове /специалисти/ по : 

- регистрация и отчет на евакуиращите се; 

- транспортното осигуряване; 

- охрана и обществения ред; 

- медицинско лице; 

- информация и връзка с общинския щаб. 

Задължения : 

а/ регистрация на евакуиращите се; 

б/ разпределение на евакуиращите се по маршрути; 

в/ създава организация за оптимално използване на превозните средства, 

включително и личните;  



 

г/ осигуряване на : 

- охраната и обществения ред на СЕП; 

- медицинско обслужване; 

- минимални хигиенно-битови условия и подпомагане. 

д/ подготвя и предоставя информация на общинския щаб за изпълнение на 

плана за защита при бедствия за хода на евакуацията. 

 ЕЦ 

Ръководител   

Членове /специалисти/ по : 

 - посрещане и регистрация; 

 - разпределяне по МН; 

 - охрана и обществен ред; 

 - медицинска и психологическа помощ; 

 - материално осигуряване /вода и др./. 

Задължения : 

  а/  организира посрещането и настаняването на евакуираното население; 

  б/  регистрация на евакуираните; 

  г/  оказване при необходимост на психологическа помощ; 

 д/  консултиране; 

  е/ разпределение по МН; 

  ж/осигурява охраната и обществения ред на ЕЦ.  

 МН 

Ръководител  

Членове /специалисти/ по : 

 - посрещане и настаняване; 

 - медицинска помощ; 

 - охрана и опазване на обществения ред; 

 - материално осигуряване. 

Задължения :  

 а/  посреща и настанява на евакуираните; 

 б/ снабдяване на евакуираните с храна, вода, дрехи и одеяла; 

 в/ оказване на медицинска и психологическа помощ; 

 г/ охрана и опазване на обществения ред в МН. 

4. Транспортните средства, необходими за провеждането на евакуацията и 

разсредоточаването 

Автотранспортни средства за нуждите на евакуацията  и други дейности 

се осигуряват от транспортните и други  фирми на територията на общината, а 

именно: 

Транспортни фирми Телефон Брой автобуси 

ЕТ„ФАЗАН ТРАНС”  0878887377 3 

ЕТ,,ВАЛДЕС ТРАНС”  0889970183 3 

ЕТ,,ЕСЕР”  0898383835 2 

ЕТ„ФРАНГА ТУР”  0887367382 6 

ЕООД”АГОРА ТУР” 0889273681 7 



 

 

Евакуиращите се с лични автомобили формират колони от автомобила 

на СЕП и след оформяне на евакуационните документи се отправят по 

определените маршрути към местата за настаняване. 

 

5. Основните и резервните маршрути за евакуация и разсредоточаване и 

организацията на движението 

 

Маршрутите  за евакуация  се определят в зависимост   от конкретната 

ситуация и следва да са извън заливната зона на язовирите. 

Основен маршрут : 

  - с.Нановица– с. Равен /за населението на с. Нановица/; 

               - с.Нановица – с.Звездел /за населението на с.Нановица/ 

 

6. Ред за настаняване и осигуряване на евакуираните лица и за съхранение 

на разсредоточените културни и материални ценности 

  

Евакуацията на населението се извършва, както следва: 

- населението се евакуира след получен сигнал за опасност от 

наводнение и изясняване на фактическата обстановка; 

–  евакуиращите се насочват към местата за настаняване в населените 

места, определени съгласно плана за защита при бедствия на община 

Момчилград /Приложение № 1/ 

- общото време за провеждане на евакуационните мероприятия до 

пристигане в населените места за настаняване е до 24 ч. 

Населението, което ще се евакуира се явява на СЕП, както следва: 

  - населението на с. Нановица –  СЕП – кметството на с. Нановица; 

За настаняване на евакуираното население е определени места за 

настаняване, отдалечени средно до 20 км от мястото на евакуация.   

МН са предназначени за настаняване на населението от опасните зони 

при спазване на принципа - настаняването на населението от едно място  на 

друго място при осигуряване на 4м
2
 жилищна площ на евакуиращ се. 

При необходимост се определят и резервни МН, в зависимост от 

развитието на ситуацията и последствията от наводнението.  

Решение за промяна МН взема общинския щаб за изпълнение на плана за 

защита при бедствия, съгласно конкретната обстановка. 

Евакуационните мероприятия в населените места се организират и 

ръководят от кметовете. 

Осигуряването на евакуационните мероприятия по време на изнасянето 

по маршрутите се осъществява от органите на МВР, МТИТС, МРРБ и други 

съставни части на ЕСС, чрез диспечерски контролно-пропускателни пунктове, 

регулировъчните постове и др. 



 

Медицинското осигуряване за всеки маршрут на евакуация на 

населението се осъществява от лекарски екипи с линейки от ЦСМП – 

Момчилград. 

Нуждаещите се от болнично лечение подлежащи на евакуация и 

евакуирани лица се настаняват в болници по решение на МБАЛ съобразно 

тяхното функционално състояние.  

В МН медицинското осигуряване на евакуираните се осигурява от 

медицински екипи сформирани от работещите към училищно и детско   

здравеопазване и екипи, съгласно разчети на МБАЛ – Момчилград. 

Хигиенно-противоепидемични мероприятия 

Хигиенно-противоепидемичните мероприятия се организира и ръководи 

от МБАЛ - Момчилград. 

Логистично осигуряване 

Материално-техническото осигуряване се организира от общинска 

администрация.  

Целта на материално-техническото осигуряване е създаване организация 

за предварителна подготовка на търговските обекти и материално-

техническите средства и осигуряване на населението от засегнатите райони и 

МН с най-необходимите вещи, храна и други материални средства. 

Това се осъществява по следния ред: 

Изхранване на населението 

За евакуиращото се население се осигуряват безалкохолни напитки, чай, 

мляко, сандвичи и захарни изделия. Контрола на храните в СЕП, ЕЦ и МН  се 

осигурява от ОД”БХ” – Кърджали. 

След оценка на създалата се обстановка и при необходимост по искане 

на кмета на общината, Областният управител, чрез началника на ОУПБЗН, 

ръководи насочването на потока от стоки към МН, в които се евакуира 

населението. 

Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия на общината при 

необходимост изготвя заявка до Областния щаб за задоволяване потребностите 

на евакуираното население с необходимите хранителни и нехранителни стоки. 

Със съдействието на БЧК общинския щаб създава необходимата 

организация за подпомагане нормалното осигуряване на населението във всяко 

МН, които чрез свои представители контролират правилното осигуряване и 

предотвратяване на евентуално презапасяване с основни хранителни и 

нехранителни стоки. За бързото и ритмично снабдяване на евакуираното 

население ще се използва съществуващата мрежа от търговски магазини. 

7. Мерки за осигуряване на обществения ред и опазване на имуществото на 

евакуираните 

Осигуряването на обществения ред, организацията на движението и 

опазването на имуществото на евакуираните се осъществява от силите на 

МВР. 

За целта се изграждат постове за блокиране и закриване на защитената 

зона и за регулиране на движението. 



 

По решение на щаба, органите на  МВР спират/ограничават движението 

на МПС в опасните зони. 

До началото на евакуацията МВР въвежда допълнителна организация на 

движението по маршрутите за евакуация.  

След извеждането на засегнатото население се осигурява охраната на 

поразената зона. 

МВР осъществява охраната и осигурява обществения ред на СЕП, ЕЦ и 

МН. 

По искане на кмета на общината и кметовете на населени места, 

определени за МН, органите на МВР осигуряват опазване на обществения ред 

и овладява безредици при евакуиране на населението и/или раздаване на 

помощи. 

 

8. Ред за връщане на евакуираните по местата за постоянно местоживеене и 

на разсредоточените културни и материални ценности 
 

 Реда за връщане на евакуираното население се определя от щаба за 

изпълнение на общинския план за действие при бедствия, след извършен оглед 

на засегнатите сгради и преценка за годността им за използване по 

предназначение. При определянето на реда и времето за връщане на 

населението от основно значение е и възстановяването на водоподаването и 

електрозахранването на засегнатите квартали. 

 

 

Приложения :  1. Разчет за настаняване на населението /с.Нановица/ при 

опасност от наводнение. 

          2. Разчет за евакуация на населението от с. Нановица при 

опасност от наводнение. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

РАЗЧЕТ  

ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО /с. Нановица/ 

ПРИ ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ  

 
№ Училище Населено място Разчет за 

приготвяне 

на храна от 

обществено 

хранене 

Капацитет за 

настаняване в 

училищата 

Капацитет за 

настаняване в 

ученически 

общежития 

Капацитет за 

настаняване в 

закритите 

училища 

1. ОУ  с.Равен с.Равен 50 100   

2. ОУ с.Звездел с.Звездел 50 100   

                                                                                                             ВСИЧКО:          100                      200                                                         

 

 

 

 

Изготвил: 

Касим Мехмед 

Мл. експерт ГЗОМП 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

РАЗЧЕТ 

 

ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ  с. НАНОВИЦА  ПРИ ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ 

 

 

 

 

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД 
№ Евакуация при 

наводнение 

Подлежащи на 

евакуация 

Транспортно 

осигуряване 

Сборни 

евакуационни 

пунктове 

 /СЕП/ 

Места за 

настаняване 

/МН/ 

Евакуационни 

центрове 

/ЕЦ/ 

1. с. Нановица - Да 250 Автобуси - 5 

ЕТ „Франга тур“-3 

ЕТ „Есер” - 2 

Кметство на  

с. Нановица 

ОУ - с. Равен 

ОУ - с.Звездел 

 

км. – с. Нановица 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Касим Мехмед 

Мл. експерт ГЗОМП 

 


