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I. ЦЕЛ 

 

1  Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от 

бедствия чрез партньорство  и по-добра координация. 

2 Намаляване на рисковете от природни и причинени от човека 

опасности по ефективен начин. 

3 Свеждане до минимум неблагоприятното въздействие на 

опасностите върху човешкия живот, социалната и икономическата 

структура на общности, инфраструктура, собственост и природната среда. 

4 Определяне начините и способите за намеса , при възникване на 

големи и сложни горски пожари, при които са засегнати големи горски 

масиви, застрашени са населени места, хора, животни и инфраструктура. 

5 Създаване на система от правила за организация и координация на 

съвместните действия при големи и сложни по развитие горски пожари, 

възникнали при продължително засушаване и високи температури и 

предизвикващи бедствени ситуации на територията на Община Момчилград. 

 

II. ОБХВАТ 

                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. 

 

 
 

 

Общата горска територия на областта е 189 201,4 ha - 3,7% от горската 
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територия на страната. Залесената площ е 150 251 ha, при лесистост 48,51% - 

по-висока от средната за  страна. 

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

широколистни - 41,73% и незалесени територии -  17,47%. 

Горският фонд в община Момчилград  възлиза на 26251дка.  
        Площа заета с горско-дървесна растителност от  Държавно 
лесничейство гр.Момчилград е основно от широколистни и иглолистни 
гори и горски пасища   
  Насажденията са разположени в по-голямата си част в балкански 
местности, до които водят черни тесни пътища. Липсва противопожарно 
осигуряване, естествени и изкуствени водоеми, което в голяма степен 
затруднява пожарагасенето. 
        Характерно за горските пожари е бързото им нарастване на големи 
площи със завихряне и прехвърляне на искри на големи разстояния и 
образуване на нови огнища, което създава реална опасност за живота 
на екипите участващи в пожарогасенето и животните.От продуктите на 
горенето силно се замърсява околната среда. Най-вероятни райони за 
възникване на горски пожари са насажденията в местностите на селата 
Равен,Нановица,Биволяне,Звездел.Синделци,Пиявец.Това са предимно 
иглолистни култури и широколистни насаждения, растящи върху много 
сухи  почви и са от I-клас на пожароопасност. Земеделските земи на 
територията на общината са 241546 дка, в т.ч. обработваема земя 97541 
дка (38,6%), мери и пасища 91131 дка (36,9%), които при зреенето и 
прибирането на реколтата създават сериозни предпоставки за масови 
полски пожари. Най-често те се предизвикват при нерегламентирано 
палене на  стърнища, небрежно боравене с огън и умишлени действия. 
Не осигуряването на наблюдение и не изораване на предпазни ивици 
създават предпоставка за прехвърляне на огъня от земеделските имоти 
в горския фонд. 
         Последствия от големи горски и полски пожари. 
         Възникването на пожари може да има неблагоприятни последствия 
като: 
         Унищожаване на големи площи от горския фонд; 
          Големи материални щети при изгаряне на неприбрана реколта от 
есенниците; 
          Нанасяне на значителни щети на околната среда; 
          Загуби на животински видове и нарушаване на популациите; 
         Възможни са и човешки жертви;                                                                                  

 Вероятност за възникване на пожари на територията на община 

Момчилград съществува в обекти от леката промишленост – 

шивашките предприятия, бензиностанциите, газстанциите, обекти от 

сферата на търговията, транспорта и услугите, обществени сгради и 

домове на граждани. 
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 На територията на община Момчилград се намира ТП ДГС-Момчилград 

и Джебел. Същото е териториално поделение на „Южно-централно държавно 

предприятие  – гр.Смолян” (ЮЦДП-гр.Смолян) и е на негово пряко подчинение 

и под негово ръководство. 

 ЮЦДП и ТП ДГС/ДЛС организират и осъществяват изпълнението и 

поддържането на мерките и мероприятията за защита на горските територии от 

пожари, създават система за своевременно откриване на пожари в горските 

територии, създават организация и участват в гасенето на пожарите. 

III. ОПИСАНИЕ НА СИТУАЦИЯТА 

Опасността от горските пожари е една от основните опасности за състава, 

структурата и функционирането на горските екосистеми. Климатичните 

промени през последното десетилетие доведоха до повишаване на честотата на 

възникване на горските пожари и размера на засегнатите от тях територии. В 

условията на глобално затопляне и засушаване е логично да се очаква 

повишаване на пожарната опасност в горските екосистеми. Антропогенният 

характер на над 90% от пожарите налага категоризирането на горите в близост 

до урбанизирани територии като високорискови. В настоящия момент такива са 

около три четвърти от горите в България.  

В селските общини вероятността за възникване на щети е много по-

висока, отколкото в миналото. Това се дължи главно на факта, че през 

последните десетилетия населението им намалява и поради това сечта около 

селата и потреблението на гориво също намалява. Така пожарите лесно 

достигат до неподготвените села, причинявайки сериозни щети. 

 За периода 2006–2018 г. в горските територии на община Момчилград са 

възникнали общо 41 пожара (кръгло 4% от общите за страната), опожарили 

площ от 334 ha - 0,21% от общо опожарената за страната площ. 

Средногодишният процент на опожаряване на горските територии  на областта 

е 0,01% - най-ниския за страната. По вид горските пожари се разделят на 

върхови - 0,02% и низови  -  99,98%. Като динамика пожарната активност в 

горските територии следва общия характер за страната, но със сравнително по-

малки амплитуди в показателите, които я определят. Максималните стойности 

на пожарната активност  са  отчетени през 2007 и 2012 г., когато броят на 

възникналите пожари превишава средния брой за периода 1,64 пъти, а 

опожарените площи - съответно с 2,32 и 2,08 пъти. 

В горските територии на областта възникват по 0,12 пожара на всеки 1000 

ha горска площ и се опожарява по 0,1 ha на 1000 ha горска територия.. 

Определеният среден риск от горски пожари за област Кърджали се нанася на 

картата с административното деление на страната с жълт цвят. 
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IV.    ПРИЕТИ УСЛОВИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ 

На територията на община Момчилград може да се получи усложнена 

и кризисна обстановка при възникването на единични пожари на голяма площ 

и/или множество по-малки пожари застращаващи населени места, 

пожароопасни и взривоопасни обекти. 

 Най-рискова ще бъде обстановката при големи и сложни горски пожари. 

      При горските пожари е възможно: 

 бързо разпространение  на пожара върху големи площи за кратко 

време - по короните на дърветата или по повърхността на земята, 

 прехвърляне на искри и въглени на големи разстояния, 

 силна зависимост  от метеорологичните условия.  

 Зоните на прогнозираните пожари ще наложат провеждането на 

мероприятия по спасяването на хора, животни, материални ценности и голям 

обем от възстановителни работи в района на бедствието, като при това са 

възможни: 

 значителни човешки загуби сред населението и материални щети в 

обектите от регионално значение. 

 пълни или частични повреди по инфраструктурните системи. 
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 нарушаване нормалното функциониране на органите и системите за 

управление в районите на бедствието. 
 

V. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА 

1. Оперативна готовност и ред на действията 

 

№ Дейност Отговорници 
Време за 

изпълнение 

  1. Получаване на известие за възникването 

на извънредна ситуация на територията на 

Община Момчилград. 

Кмет на община 

Началник РСПБЗН 

 

  2. Предварително оповестяване на силите и 

средствата, предвидени в плана. 
Кмет на община 

Н-к РСПБЗН 

При получаване на 

оповестяването 

  3. Искане на допълнителна информация. Кмет на община 

 

При нужда 

  4. Анализ и оценка на възможностите (сили 

и средства) за оказване на помощ 

съобразно оперативната обстановка на 

територията на областта. 

Потвърждаване оказването на помощ 

придружено с данни за екипите, които 

могат да бъдат изпратени. 

Кмет на община 

Н-к РСПБЗН 

До 120 минути от 

началото на 

оповестяването 

  5. Логистична подготовка. Кмет на община 

Н-к РСПБЗН 

След изпращане 

потвърждението за 

оказване на помощ 

  6. Приемане на произшествието  и 

информиране за готовността за 

изпълнение. 

Ръководител на 

операциите 

При пристигане на 

мястото за намеса 

 

  7. 
 
 

Предоставяне на оказващите помощ 

екипи на необходимите технически 

средства. 
 

Ръководител на 

операциите 
 

При пристигане на 

мястото за намеса 

  8. Осигуряване на средства за комуникация 

при извънредни ситуации. 

 

Ръководител на 

операциите 

При пристигане на 

мястото за намеса 

 

  9. Искане за допълнителни сили и средства 

за оказване на помощ. 

Ръководител на 

операциите 

При нужда 

 10. Приключване на дейностите по намесата 

и изготвяне на доклад. 

Ръководител на 

операциите 
След 

приключване на 

мисията 

 11. Прибиране на силите и средствата. Ръководител на 

операциите 

При приключване - 

по заповед от 

ръководителя на 

операциите 

 12. Осигуряване на резерв от сили и средства 

с цел заместване на действащите такива в 

случай на продължителни действия. 

Ръководител на 

операциите 
При нужда 
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 13. Предаване на доклади за обстановката на 

Областния управител и на Националния 

оперативен център. 

Лице за 

връзка/ръководи-

тел на операциите 

При приключване 

или периодично (при 

по голяма продъл-

жителност ) 

14. Възстановяване на оперативната 

готовност на силите и средствата. 

Ръководител на 

операциите 

При 

приключване  

15. Информиране за готовността на екипите 

за извършване на нова намеса. 

Ръководител на 

операциите 

Незабавно 

 

 

2. Определяне на защитни действия 
 

         При гасене на големи горски пожар е необходимо да се: 

 извърши разузнаване с помощта на лица познаващи добре местността; 

 Изследване, анализ и оценка на риска за възникване на големи 

горски пожари в горския фонд на общината 

 Изработване на карти, класифициращи горския фонд по степен на 

пожарна  опасност 

 Организиране на взаимодействие с органите на ИАГ при МЗХ за 

осъществяване на ефективна дейност по намаляване на 

предпоставките от възникване на пожари в горския фонд; 

 Създаване на условия и провеждане на успешно пожарогасене на 

възникнали пожари. 

 определи вида, скоростта на разпространение и размера на пожара; 

 уточни местата, където може да се увеличи скоростта на разпространение; 

 уточни местата, които биха могли да способстват за спиране на горене по 

естествен път; 

 уточни пътищата и подстъпите за придвижване на техника; 

 уточни естествените водоизточници в района; 

 съсредоточаване и въвеждане в действие на основните сили с приоритет от 

към населените места; 

 изисква съсредоточаване на необходимите сили и средства на мястото на 

пожара от населението, държавните горски стопанства, държавните ловни 

стопанства и дърводобивните фирми; 

 определяне на подходящи площадки за кацане на хеликоптери; 

 отцепване на най-пострадалия район; 

 осигуряване на ред и безопасност при евакуация на населението, 

животните и материалните ценности; 
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 осигуряване на подслон, подвоз на храна и вода за пострадалото 

население; 

 провеждане на оперативни мероприятия за изясняване причините за 

възникналите пожари; 

 противопожарно осигуряване евакуацията на населението, животните и 

материалните ценности; 

 информационно осигуряване; 

 

3. Предупреждение и оповестяване на населението 

      Цялостната дейност по оповестяване и предупреждение в общината се 

осъществява от ОЦ на РД ПБЗН Кърджали и дежурните в  общинския съвет за 

сигурност. 

      На основание Закона за защита при бедствия, отговорни длъжностни 

лица в областта за ликвидиране последствията от пожарите, оповестяване и 

подготовката на силите от единната спасителна система се явяват: 

 Кмета на община. 

 Началника на РС ПБЗН Момчилград. 

 Ръководителите на организации, предприятия, ведомства и други. 

За оповестяване органите на изпълнителната власт и съставните и 

частите на Единната спасителна система, длъжностните лица се ръководят от 

плановете и инструкциите за дейността си при възникване на бедствия. 

 

4. Изпълнение на защитните действия 

                 За организиране на място ръководителят на операциите: 

 

 Извършва разузнаване, като използва лица, които добре познават  

местността. 

   Организира евакуиране на застрашени хора и животни. 

 Организира оказването на първа помощ на място на пострадали и 

транспортирането им до лечебни заведения 

 Определя вида, скоростта на разпространение и размерите на пожара,                

релефът на местността, очакваното развитие на пожара в периода на 

гасенето и възможността за разпространението му към населени места, 

сечища, насаждения и др. 

 Проучва местата, където може да се увеличи скоростта на 

разпространение на горенето (участъци с хвойна, изсъхнала трева, 

иглолистна гора, временни складове за дървен материал и др.). 

 Проучва местата, които способстват за спиране на горенето без намеса на 

хора и местата за организиране на защитни линии (пътища, просеки, 

потоци, поляни, падини, оголени места и др.). 

 Проучва пътищата и подстъпите за придвижване на механизираните 

средства за пожарогасене. 

 Проучва естествени водоизточници, които могат да бъдат използвани 

при пожарогасенето. 

 Определя местата за изграждане на опорните линии за ограничаване 
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развитието на пожара. 

 Разпорежда разузнаване и наблюдение на разпространението на 

горенето чрез обхождане мястото на пожара, използване на топографска 

карта, дрон, вертолет, самолет и др. 

 Съсредоточава и въвежда в действие основните сили в зависимост от 

обстановката. 

 Разпорежда гасенето на наземен пожар с немеханизирани ръчни 

инструменти (ранцеви пожарогасители, лопати, тупалки, гребла и др.), 

затрупване с инертни материали (пръст), обгаряне на растителността 

около защитната полоса и създаване на заградителни пояси чрез 

изораване. 

 Разпорежда ограничаването на върхов пожар чрез направа на просека 

перпендикулярно на разпространението на горенето и чрез запалване на 

насрещен огън, като се определи опорна полоса (естествени и/или 

изкуствени прегради) и подготвят групи с технически средства за 

извършване на запалването. 

 При наличие на сили и средства, организира едновременно гасене по 

целия периметър на пожара или на най-опасните участъци. 

 Организира създаването на просеки. 

 Организира разделянето на обхванатата от пожара площ на участъци и 

последователното ликвидиране на горенето в тях. 

 Организира ликвидиране на горенето в дълбочина с последователно 

придвижване по участъците и фронта на пожара. 

 Организира гасене по фронта на пожара с последователно ликвидиране 

на горенето по фланговете и в дълбочина. 

 Разпорежда съсредоточаване на необходимите сили и средства на 

мястото на пожара, като използва групите за гасене към държавните 

горски стопанства и доброволни формирования. 

 Разпределя работата по групи, като определя и резерв от сили и 

средства. 

 Следи за мерките за защита и безопасна работа на участниците в 

пожарогасенето. 

 Организира прехрана, медицинска помощ, подмяна и почивка на 

участниците в пожарогасенето. 

 През нощта осигурява постове за наблюдение на рисковите участъци и 

извършва гасителни действия при необходимост за спасяване на хора 

или защита на сгради, застрашени от пожара. 

 Организира наблюдение на пожара след ликвидирането му и при 

необходимост осигурява дежурството на личен състав и техника. 

 

 

5.Организация и разпределение на отговорностите 

 

                  Кметът на общината организира и координира временното 

извеждане на населението от застрашените от пожара сгради. В тази си 
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дейност той се подпомага от щаба за координация и кметовете на 

населени места. 

                  Кмета на община провежда извеждането на населението с наличните 

сили и средства и допълнително придадените при нужда, под ръководството на 

областния управител.  

      Извеждането ще се извърши с подходящи транспортни средства, 

моторни лодки и, при необходимост, с хеликоптери, по заявка до институциите 

разполагащи с такава техника съгласно националния план за защита при 

бедствия. Заявките за необходимост от хеликоптери се извършва чрез ОЦ на РД 

ПБЗН Кърджали и НОЦ на ГД ПБЗН – МВР София. 

      Пострадалото население от пожари ще бъде настанено в определените 

от общините места за временно настаняване дадени в общия план. Съгласно 

общия план ще се извърши оценка на нуждите от снабдяване с храна, вода, 

медикаменти, дрехи и други от първа необходимост. 

                Проходимостта на републиканските пътища се осигурява от Областно 

пътно управление Кърджали и съответните подразделения по общини. 

      Оборудването и техниката, която може да се използва в дейностите по 

осигуряване на проходимостта, както и наличните средства за комуникация са 

дадени в общия план. 

       Осигуряване на реда и законността при обявено бедствено положение 

при големи горски пожари на територията на общината се извършва от РУ 

Момчилград. 

      При нужда от допълнителни стоки от първа необходимост по заявки 

от кмета на община, Областният управител чрез областен щаб за изпълнение 

плана за защита при бедствие организира доставките от други незасегнати 

общини или области. 

      Организирането и координирането на дейността се осъществява от 

ресорния заместник кмет, подпомаган от представители на Общинска 

администрация, РСПБЗН,РУП. Работно място на групата : Залата на общинска 

администрация - Момчилград. 

        Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на 

база направената оценка на щетите предлага решения за възстановяване на 

жизнено важни услуги за населението.    

     Приемането и обобщаването на заявките/исканията от кмета на 

община 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 

РДСП.   

     Заявките се приемат чрез деловодството, по електронна поща или по 

факс на област на администрация. 

     Заявките/исканията за външно подпомагане на областта по 

реагирането и възстановяването се изготвят от същата група и се изпращат до 

съответната институция. 
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      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”.  

      Населението се информира периодично за проведените и провеждащи 

се мероприятия, както и за задължителните и препоръчителните мерки за 

защита. 

  

6.Организация, ръководство и координация на дейностите 

при големи горски пожари. 

 Ръководителят на щаба за изпълнение на ОбПЗБ, организира и ръководи 

защитата при големи горски пожари в областта.  

Щабът за изпълнение на ОбПЗБ извършва следните дейности:  

 анализ и оценка на обстановката;  

 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 големи 

горски пожари и за подпомагането на засегнатото население; 

 осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за 

овладяване на последствията;  

 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.  

 работното място на щаба за изпълнение на ОбПЗБ е сградата на 

Общинска администрация Крумовград. 

Взаимодействието и координацията между частите на единната 

спасителна система, участващи в изпълнението на дейностите при големи 

горски пожари, се извършва от ръководител на операциите, който  притежава 

необходимата експертиза и опит. 

Ръководителят на операциите се определя със заповед на кмета на 

община. 

Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на 

одобрените решения на щаба за изпълнение на ОбПЗБ. При провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи има право да: 

 забрани или ограничи влизането на лица в района на бедствието; 

 нареди временно извеждане на лица от района на бедствието; 

 разпореди незабавно извършване или спиране на строителни работи, 

теренни преустройства или разрушаване на строежи или части от тях с цел 

предотвратяване или намаляване на негативните последици от бедствието; 

 поиска от юридически или физически лица предоставяне на помощ в 

съответствие с възможностите им; 

 създаде щаб на ръководителя на операциите с представители на 

участващите екипи от единната спасителна система; 



                                                                                                                                                                                                                                                            

 

стр. 12 

 раздели района на бедствието на сектори или на участъци, да определи 

техни ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и 

средства за тях.  

Кмета на община определя при необходимост  следните подпомагащи го 

позиции: 

- отговорник за публичната информация, който разглежда всички 

въпроси, свързани с медиите и координира разпространяването на информация 

до тях; 

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

организации), който 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. 

В зависимост от мащабите на големи горски пожари, кмета на община 

може да възложи на членове на щаба изпълнението на определени функции по 

планиране и логистика, като сформира съответни секции и техни ръководители.  

Организацията и управлението се извършва по Схема за управление и 

комуникации при бедствено положение - ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 към общата 

част. 

7.Събиране и обмен на информация за наводнените райони. 

Дежурният в ОЦ на РДПБЗН, оперативният дежурен на РУП,  дежурните  

при  общински съвет по сигурност приемат и оценяват информацията за 

районите на големи горски пожари, пострадалите и щетите, и я обменят по 

между си. 

На всеки 30 минути или 1 час я обобщават и предават на групата по точка 

V.4.1. в зависимост от мащаба на наводнението. В процеса на ликвидиране на 

последствията времето за предаване на информацията може да се увеличава. 

 

8. Ресурсно осигуряване на изпълнението на плана. 

Ресурсното осигуряване на дейностите, заложени в плана за защита при 

големи горски пожари е посочено в ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 на общата част. 
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