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I. Цел на плана. 

1. Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от силно 

земетресение .  

2. Укрепване на връзките и взаимодействието между институциите, 

ведомствата, организациите и др., участващи в защитата при силно 

земетресение на територията на община Момчилград. 

3.Свеждане до минимум на неблагоприятното въздействие на 

сеизмичната опасност върху човешкия живот, социалната и 

икономическата структура на общности, инфраструктура, собственост и 

природната среда. Ангажираност на компетентните местни власти, 

териториалните звена на централната администрация на изпълнителната 

власт, службите за спешно реагиране, доставчиците на основни 

стоки/услуги, юридически лица, включително юридически лица с 

нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска 

от силно земетресение на територията на община  Момчилград. 

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

технологични бедствия. Насърчаване на съвместното планиране и 

действия за защита при силно земетресение между отделните 

институции/ведомства и общности. 

 

II. Обхват на плана. 

Планът за защита при силно земетресение обхваща планиране на 

действията и задачите, които е необходимо да бъдат изпълнени  от Щаба за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия и частите на ЕСС с цел 

ефективно реагиране и се отнася за територията на община Момчилград.  

 

III. Описание на ситуацията. 

Анализът, оценката и картографирането на сеизмичния риск у нас се извършва 

от МРРБ съгласно чл. 2, т.1 от Наредбата за условията, реда и органите за 

извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия (Обн. 

ДВ, бр.84/02.11/2012 г.). Според сеизмичното райониране на България, Община 

Момчилград попада в Югоизточния сеизмичен район  сеизмична зона с 

интензивност VII-VIII степен по скалата на МШК. В зоната на VIII степен се 

очаква да попаднат следните населени места: Звездел,Карамфил,Неофит 

Бозвелиево,Лале,Нановица,Равен,Биволяне. 

В зоната с интензивност VII степен се очаква да попаднат останалите кметства 

в общината. През последните 10 години на територията на общината са 

регистрирани 14 брой земетресения, като малка част от тях са били усетени. 
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Последните по-сериозни земетресения в района са били със степен между 2 и 

3,6 по скалата на Рихтер и не са нанесли сериозни щети. 

 

 
Определени са два района със значителен потенциален риск от силни 

земетресения: 

 участък с висока степен на риск; 

 участък със средна степен на риск. 

При избран сценарий от силно земетресение с магнитуд 5 по скалата на 

Рихтер се очаква да бъдат засегнати 5382 жители, 1 бр. лечебни заведения, 2 бр. 

образователни институции и 7 бр. административни сгради.  

Застрашените сеизмични зони обхващат площ, включваща жилищни и 

административни сгради, лечебни заведения, образователни институции, 

транспортна и техническа  инфраструктури, производствени сгради. 

По разглеждания сценарий в резултат от земетресение от 5 степен по 

скалата на Рихтер може да има пострадали (с повредени домове) и загинали 

хора; 

 частични повреди и разрушения по сградния фонд; 

 част от населението ще остане без подслон, ще се нуждае от 

настаняване и осигуряване на средства за живеене; 

 вероятно прекъсване на водопроводи за питейна вода, временно 

нарушаване на телекомуникационни връзки и електроснабдяването; 

 засегнати ще бъдат индустриални сгради и болнични заведения, което 

ще усложни оказването на първа помощ и осигуряване на медицински услуги 

на пострадали хора. 

 прекъсвания на транспортната инфраструктура поради пропадане или 

срутване, което ще затрудни доставката на основни стоки и услуги. 
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           Анализ и оценка на сеизмичния риск в община Момчилград 

     Релефът на община Момчилград е полупланински и хълмист, средната 

надморска височина е 425м., а вертикалното разчленение е 170м. 

         Денивелацията кота било - кота терен е в границите 200 -250 м. 

Билата и склоновете са полегати, с наклони най-често в границите 10
о
-20°, но 

във вътрешните части на ридовете са стръмни, с дълбоко врязана речно-

овражна система. Геоложкият строеж на района е представен основно от 

докамбрийски, палеогенски, неогенски и кватернерни отложения. Най-старите 

скали в района са тези от Докамбрийския метаморфен комплекс. Представени 

са основно от гнайси. Често срещани са и туфите (зеолитизирани, най-често със 

светлозелен, бял или розов цвят) и органогенните (рифови) варовици.  

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. 

              Силно въздействие върху община Момчилград оказват сеизмичните 

зони Северозападна Турция, Северна Гърция и Маришка. Характерните плитки 

сеизмични огнища и некачественото строителство (лошо и плитко фундиране, 

без колони, главно по селата, плитки подземни води) силно увеличават 

ефектите върху земната повърхност, но сравнително ниската гъстота на 

населението и ниската плътност на застрояване са фактори, определящи по-

слабите неблагоприятни последици.  

              Ha 20 февруари 2006 година, в 17 ч. и 20 мин. GMT (19 ч. и 20 мин. 

местно време), в Националната система за сеизмологична информация на 

България (НОТССИ) е идентифицирано умерено земетресение без 

предварителна форшокова активация, с магнитуд 4,5 и координати на 

хипоцентъра 41,69°N, 25,48°E, дълбочина 12 km. Афтършоковете са 

продължиха 1 година като по-силни са били през първите 6 месеца. Според 

някои сеизмоложки центрове магнитудът е по-висок - от 4,6 (Национален 

институт по геофизика и вулканология, Рим) до 4,7 (Европейски 

средиземноморски сеизмологичен център, Страсбург). Регистрацията на 

станция „Кърджали” (на 13 км от епицентъра) е с абсолютно максимално 

ускорение от 38.034 cm/с
2
, а разпределението на енергията на достигналите до 

нея сеизмични вълни е преобладаваща в честотите > 10 Hz. От статистическия 

анализ и броя на повредите сгради може да се заключи, че в епицентралната 

зона интензивността на земетресението е от VI-та степен при максимално 

прогнозна VIII-ма. 
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         От 1891 г. до 2018 г. в района на епицентъра от 20 февруари 2006 г. е 

имало само още едно земетресение, съизмеримо по сила, вписано за 28 

август 1936 г. в базата данни от макросеизмичния бюлетин на Киров 

(1941), т.е. магнитудно-честотната повторяемост е 70 г. Други две 

земетресения през 20-ти век са станали в радиус от около 50 км от епицен-

търа на земетресението през 2006 г.  

          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.  

         Съществуващите сгради следва да бъдат усилени и укрепени. За 

малките едно- и двуетажни жилищни сгради могат да се приложат 

конструктивните препоръки за сеизмично осигуряване на индивидуални 

жилищни сгради от 1994 г. и 2007 г. Очакваните щети могат да се снижат с 
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поясно-контрафорсно укрепване на сградите. Не се очаква активизиране на 

свлачища по време на трус и сериозни промени в хидрогеоложката 

обстановка, а само единични обрушвания на нестабилни блокове по 

скалните откоси, както в епицентралната област, така и в по-отдалечени 

места.  

 

            IV. Приети условия за планиране, основани на описаните 

ситуации: 

1. Среден брой засегнати жители; 

2. Зони с повредена техническа и транспортна инфраструктури. 

3. Засегнати 2 броя сгради на образователни институции; 

4. Опасност от вторични последствия – пожари, наводнения, 

епидемии. 

 

            V. Последователност на действията. 

1. Оперативна готовност. 

1.1. Предупреждение и оповестяване. 

Ранното предупреждение и оповестяването на органите на 

изпълнителната власт и на населението при бедствия се определят с 

Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система 

за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната 

власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна 

опасност, приета с ПМС № 48 от 1.03.2012 г. (Обн. ДВ, бр. 20 от 2012 г.). 

Дежурният в ОЦ на РДПБЗН-Кърджали, оперативният дежурен на 

РУП,  дежурните  при общински съвет по сигурност получават 

информация за мястото на земетресението и има ли пострадали, и я 

обменят по между си. Информацията може да бъде получена от НОЦ-

ГДПБЗН, ЕЕНСП-112, свидетели и др. 

ОЦ на РДПБЗН-Кърджали уведомява компетентните съставни части 

на единната спасителна система и координира по-нататъшната дейност на 

основата на Стандартна оперативна процедура /Приложение №  З.1./. 

Компетентните съставни части на ЕСС, отговорни за изпълнение на 

дейностите при земетресение - РСПБЗН, РУП, ЦСМП, БЧК, кмет на 

засегната община, „В и К“ ООД и „Електроразпределение Юг“ ЕАД 

привеждат в готовност силите и средствата  за реагиране. 

ОЦ на РДПБЗН-Кърджали оповестява дежурния при Областния 

съвет по сигурност, който оповестява дежурните при Общинските съвети 

по сигурност на засегнатата община.  

При техническа неизправност на Националната система за ранно 

предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, 

дежурният при Общински съвет за сигурност оповестява личния състав на 

общинския щаб по разпореждане на кмета на общината.  
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1.2. Време за привеждане в готовност  

Дежурните екипи на РСПБЗН, РУП, ЦСМП, „В и К“ ООД, 

„Електроразпределение Юг“ ЕАД, поддържат постоянна оперативна 

готовност и работят на непрекъснат сменен режим. 

Времето за привеждане в готовност на останалите структури  в 

работно време е Ч+30 минути, а в извън работно време – Ч+60 минути. 

1.3. Предупреждение и оповестяване на населението. 

Отговорникът за публична информация организира предоставянето 

на местните медии на указания за  предприемане на мерки за защита и 

поведение на населението при земетресение. 

2. Обявяване на „бедствено положение“ и ред за активиране на 

плана. 

Кмета на община Момчилград обявява със заповед за цялата или за 

част от територията на общината бедствено положение при земетресение, 

по условията, регламентирани в Закона за защита при бедствия. С 

обявяването на бедствено положение при земетресение, се въвежда 

Общинския план за защита при бедствия, в частта План за  защита при 

земетресение. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 7). 

 При въвеждане на  Общинския план за защита при бедствия, 

управлението на процесите по спасяването и възстановяването преминава 

на общинско ниво. Общинския щаб за изпълнение на общинския план за 

защита при бедствия  в засегнати територии продължават да изпълняват 

своите функции и задължения, като координацията и управлението на 

силите и средствата на ЕСС.   

3. Изпълнение  на защитни дейности. 

Дейностите по защитата при земетресение със щети и отговорните 

структури за изпълнението им са посочени в Таблица 1. 

 Те са изготвени въз основа на Стандартна оперативна процедура № 

01-Координиране на структурите от Единната спасителна система при 

земетресение (Приложение № З.1.)  
Таблица 1 

Функции/задачи Отговорни структури 

 Неотложни мерки за намаляване на въздействието   

Спиране на електроподаването, водоснабдяването и 

газоснабдяването и газоподаването в района поразен от 

земетресението. 

МИЕТ,МРРБ,Кмет на 

община 

Спиране на движението по застрашени пътища и ж.п. 

участъци. 

МВР,МТИТС,МРРБ 

     Спасителителни операции  

Издирване и изваждане на пострадали под 

развалини(извеждане на пострадали от трудно 

проходими,опасни и недостъони места,осигуряване на 

въздух на затрупани хора,осветяване зоната за 

извършване на спасителни дейности) 

МВР,БЧК,МЗ,кмет на 

община,доброволци 

Гасене на пожари  и обезопасяване на свлачища  МВР,доброволци 
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Устройване на проходи МВР,МРРБ,кмет на 

община  

Оказване на първа помощ на място на пострадали и 

транспортирането им до лечебни заведения. 

МЗ,МВР,БЧК 

Осигуряването на обществения ред ,регулиране на 

движението,отцепване на мястото за намеса. 

МВР 

  

  

РХБЗ при инциденти и аварии с опасни вещества и 

материали в следствие на земетресение. 

 

 

Разузнаване,спасяване на пострадали,локализиране на 

разливи,вземане на проби,извършване на анализи и 

ликвидиране на аварии. 

 

МОСВ,МВР,МЗ 

Извършване деконатаминация на хора,техника и 

оборудване 

МВР,МТИТС 

Оценка на обстановката и осигуряване на сапьорни групи 

при необходимост в складове за взривни вещества . 

МВР 

Ограничаване на разпространението и ликвидиране 

на възникнали  епидемични взривове,епидемии и 

епизотии от заразни и паразитни болести 

 

Изолиране на района на епидимията/пандемията МВР 

Вземане и анализ на проби. МЗ,МЗХ 

Локализиране и ликвидиране на заразите. МЗ,МЗХ 

  

Други операции,свързани със защитата  

Разпознаване,документиране и организиране  

погребението на загиналите. 

МВР,МЗ,Кмет на община 

Раздаване на помощи на пострадалото население. МВР,БЧК,МТСП 

  

1. Неотложни мерки за намаляване на въздействието:  

- наблюдение в районите на заливните зони; 

 

Кмет на община, НС 

ЕАД- клон Хасково, 

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, кмет на община, 

ДФ, НС ЕАД- клон 

Хасково, ЮЛ и ЕТ, 

съгласно сключени 

споразумения 

- спиране на движението по застрашени пътища  

 

РУП, ОПУ 

- осигуряване на обществения ред, регулиране на 

движението, ограничаване  достъпа до залетите места. 

РУП 

 

2. Спасителни операции:  

-извеждане на застрашеното население на безопасно 

място 

 

РСПБЗН, ОбА, РУП, кмет 

на община 

-извършване на разсредоточаване на културни и 

материални ценности 

Ръководители на 

институциите 
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-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;  

- вземане и анализ на проби; 

- локализиране и ликвидиране на заразите. 

 

 

 

РУП 

РЗИ, ОДБХ 

РЗИ, ОДБХ, РСПБЗН 

 

Овладяване на евентуални аварии в газоподаването(точки 

за спиране) 

 

  

РСПБЗН, РУП 

Безопасност на движение по мостове и пътни артерии 

 

МВР,КАТ 

 

Резервен сграден фонд 

 

 

 РС ПБЗН,кмет на община 

 

Пожарогасене след разрушително земетресение 

 

РСПБЗН 

 

НАВР:Отстраняване на аварии по електроподаването, 

водоснабдяването и газоснабдяването.Възстановяване на 

транспортната инфраструктура. 

 

РСПБЗН,ВИК,АПИ 

 

4. Изпълнение на дейности по възстановяване и подпомагане. 

4.1. Оценка на първоначалните нужди и щетите. 

За изпълнение на дейностите по възстановяване и подпомагане след 

силно земетресение е необходима оценка на първоначалните нужди и 

щетите. 

 палатки и фургони за подслоняване/ настаняване; 

 доставка на бутилирана питейна вода, одеяла и др.; 

 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. 
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Оценката се извършва на база събраната информация от 

ръководителя на операциите в процеса на реагирането, дежурен РУП, 

дежурните при общински съвет по сигурност,  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. 

Организирането и координирането на дейността се осъществява от 

ресорния заместник кмет, подпомаган от представители на Общинска 

администрация, РСПБЗН-Момчилград, РУП, на засегнатата община. 

Работно място на групата : Залата на общинска администрация 

Момчилград. 

 

4.2. Дейности по възстановяване и подпомагане. 

Дейностите по възстановяване и подпомагане след силно 

земетресение и отговорните структури за изпълнението им са посочени в 

Таблица 2 и са  направени въз основа на Стандартна оперативна процедура 

№ 01-Координиране на структурите от Единната спасителна система при 

земетресение (Приложение № 1) 

 
Таблица 2 

Функции/задачи Отговорни структури 

Настаняване на население, останало без подслон в 

резервен общински 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,  

ВиК  

Осигуряване на резервно водоснабдяване. ОбА, В и К, кмет на община 

Отстраняване на аварии по преноса и снабдяването  с 

ел. енергия, природен газ и горива. 

„Електроразпределение ЮГ“ 

ЕАД,   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, 

ЮЛ и ЕТ, съгласно сключени 

споразумения 

Възстановяване на пътна инфраструктура  ОПУ, кмет на община 

Разчистване на пътища и извличане на аварирала 

техника.  

ОПУ, РСПБЗН, кмет на община, 

ЮЛ и ЕТ, съгласно сключените 

споразумения 

Временно възстановяване на повредени мостове.  

 

ОПУ, кмет на община, ЮЛ и ЕТ, 

съгласно сключените 

споразумения 

Раздаване на помощи на пострадалото население.  БЧК, кмет на община 
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Оказване на психологична помощ и психосоциална 

подкрепа на пострадалите и на спасителните екипи. 

БЧК, РУП 

 

Съгласно чл. 55 от ЗЗБ подпомагането и възстановяването при 

бедствие (силно земетресение) 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.. 

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 от 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 
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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. 4.1 от раздела 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, РДПБЗН, БЧК и РДСП.   

Заявките се приемат чрез деловодството, електронната поща или  

факс на областна администрация. 

Заявките/исканията за външно подпомагане на областта по 

реагирането и възстановяването се изпращат до съответната институция. 

Организирането и съхранението на дарения и помощи се извършва 

от Общинския съвет на БЧК. Разпределението, раздаването и отчитане на 

дарения и помощи се  организира и ръководи от БЧК.  

 

VI. Организация, ръководство и координация на дейностите при 

силно земетресение. 

Ръководителят на щаба за изпълнение на ОбПЗБ, организира и 

ръководи защитата при силно земетресение в общината. При 

необходимост, взаимодействието между силите на РСПБЗН и 

подразделения на МО се извършва на базата на Инструкция № М-3 от 18 

юли 2011 година за взаимодействие между МО и МВР (Обн. ДВ, 

бр.60/05.08.2011 г.). 

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 земетресението 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 залата на 

Общинска администрация - Момчилград. 
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Взаимодействието и координацията между частите на Единната 

спасителна система, участващи в изпълнението на дейностите при силно 

земетресение 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, ръководителят на операциите 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; 

 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  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 последиците от земетресението, 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 . 

 

         VII.  Ресурсно осигуряване на изпълнението  на плана – 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 на Общата част.  
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         VIII. Последици при силно земетресение : 

1. При силно земетресение може да има повредени язовирни стени и 

последяващи наводнения . 

2. Активизиране на свлачища и срутища. 

3. Издирване на изчезнали. 

4. Изваждане на загинали и затиснати под сградата. 

5. Разчистване на засегнатите пътища и срутища. 

6. Евакуация и настаняване в подходящи сгради за временно 

пребиваване. 

7. Пожари. 

8. Развръщане на полеви болници. 

 

            

 

 

 

 


