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I. Цел на плана. 

1. Локализиране, ограничаване и ликвидиране на последствията за населението, стопанството, инфраструктурата и 

околната среда в община Крумовград от радиационна или ядрена авария. 

2. Създаване и поддържане на устойчиви връзки за оперативно уведомяване и обмен на информация при радиационна и 

ядрена авария (радиационно замърсяване) между компетентните органи. 

3. Организиране на ефективно и ефикасно управление на риска от ядрена и радиационна авария чрез по-добра 

координация и партньорство. Укрепване на връзките и взаимодействието между институциите, ведомствата, организациите и 

др., участващи в защитата при ядрена и радиационна авария, засягаща територията на община Момчилград. 

4. Свеждане до минимум на неблагоприятното въздействие на радиационната опасност върху човешкия живот, 

социалната и икономическата структура на общности, инфраструктура, собственост и природната среда. 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 юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от ядрена и 

радиационна авария на територията на община Момчилград. 

5. Създаване на способности за реагиране и възстановяване при радиационна и ядрена авария. Насърчаване на 

съвместното планиране и действия за защита при ядрена и радиационна авария между отделните институции, ведомства и 

общности. 

 

II. Обхват на плана. 

Планът за защита при ядрена и радиационна авария обхваща 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 своевременно, 

адекватно и ефективно реагиране и се отнася за територията на община Момчилград.  

 

III. Описание на ситуацията. 

Съгласно чл. 2, т.2 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.) анализът и оценката на риска от ядрена и радиационна авария се 

извършва от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). 

Радиоактивно замърсяване на територията на община Момчилград може да се получи по следните сценарии: 
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1.Авария от 5-7 степен по скалата на INES (Приложение № ….) в АЕЦ „Козлодуй“ или трансгранично радиоактивно 

замърсяване при авария в друга АЕЦ (в Румъния, Украйна, Словения, Унгария и др.), както и употреба на оръжие за масово 

унищожение; 

2.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. 
 

Характеристики на Ядрена авария от Инцидент с ИЙЛ Терористичен акт 
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аварията/инцидента 5-7 степен по INES 

в АЕЦ и пренос на 

радиоактивни 

вещества 

на територията на 

област Кърджали 

(при превоз, в 

пункт за скрап) 

с „мръсна бомба”, 

падане и 

разхерметизиране 

на ИЙЛ от сателит 

Опасност ограничена ограничена ограничена 

Уязвимост много сериозни 

последствия с 

трайни щети 

сериозни 

последствия с 

временни 

поражения 

много сериозни 

последствия с 

трайни щети 

Прогнозна 

вероятност за 

случване 

веднъж на 100 

години (малко 

вероятно, т.е. 0,1) 

веднъж на 50 

години (0,2) 

малко вероятно 

(0,07) 

Риск нисък нисък нисък 

Степен на 

радиоактивно 

замърсяване, 

въздействие и 

последици 

средна, като зависи 

от естеството на 

аварията и 

атмосферните 

условия 

ниска ниска 

Териториален 

обхват, мащаб и зони 

със значителен 

потенциален риск от 

радиоактивно 

замърсяване 

територията на 

цялата област 

главните пътни 

артерии, пътя с. 

Черноочене-гр. 

Кърджали – ГКПП 

Маказа 

публични места, 

обекти с масово 

пребиваване на 

хора – гари, 

хипермаркети, 

училища, 

водохранилища  

Площ, която може да 

се замърси  

цялата територия на 

област Кърджали 

до 1 дка  от 1-100 дка 

Прогнозна 

продължителност на 

въздействието 

около 30 години краткотрайно, до 

премахване на ИЙЛ 

не може да се 

прогнозира, зависи 

от вида на 

отделените 

радионуклиди 
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Вид въздействие отрицателно, 

дълготрайно 

отрицателно, 

краткотрайно 

отрицателно, 

дълготрайно 

Замърсяване на 

околната среда 

(въздух, почви, 

води), сгради и 

урбанизирани 

територии 

да малко вероятно, 

само при 

разхерметизиране 

на ИЙЛ 

в ограничен 

периметър 

Външно облъчване 

на хора 

Да, на много хора. Слабо, и то на 

малък брой хора 

слабо до средно, на 

ограничен брой (до 

около 50-500 души) 

хора 

Вътрешно облъчване 

на хора 

Да, на голям брой 

хора, но слабо 

Почти не Да, слабо до 

средно, на 

ограничен брой 

хора 

Възможно 

усложняване на 

обстановката с 

нерадиационни 

рискови фактори 

спекула с храни, 

фалшиви новини, 

паника, затруднено 

медицинско и 

аптечно обслужване 

поради наличие на 

хипохондрици 

Не. Възможни са 

само икономически 

загуби. 

експлозия, пожар, 

паника, дефицит на 

консерви от храни и 

бутилирана вода в 

търговската мрежа 

Хигиенно-

епидемиологична 

обстановка 

усложнена неусложнена усложнена 

Очаквано засягане на 

голямо количество 

(брой, площ)  

животни и/или 

растения 

да, със стопански 

загуби. 

не не 

Очакван брой около 10 000 2-5 човека 50-100 човека 
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засегнати лица 

Очакван брой 

пострадали 

30 1-2 10-20 

Очаквани 

доказани/преки 

жертви 

не се очакват максимум 1 човек 1 човек 

 

 

IV. Приети условия за планиране, основани на описаните ситуации: 

1. Очакват се малък брой пострадали и незначителен брой жертви. 

2. При радиационното замърсяване или облъчване преки разрушения няма да има, но може да се наложи премахване 

на сгради, които са силно контаминирани или повредени вследствие на експлозия на „мръсна бомба”. 

3. Териториалният обхват и мащабите на радиоактивно замърсяване ще са коренно различни в зависимост от 

реализираните сценарии-ядрена авария или локален инцидент с ИЙЛ; 

4. Едновременно възникване на бедствена ситуация на няколко места (практически на цялата територия на община 

Момчилград) е възможно само при тежка ядрена авария в АЕЦ и е почти невъзможно при инцидент с ИЙЛ; 

5. За ранно предупреждение и оповестяване на населението при ядрена авария се предвижда да се ползват медиите, а 

не НСРПО. 

6. При ядрена авария се очаква транспортната инфраструктура да бъде замърсена с радиоактивен прах. 

7. Ще бъде засегната работата на образователните институции, като ще бъдат ограничени заниманията и масовите 

прояви на открито. 

8. Съществува страничен риск от спекула с храни, фалшиви новини, паника, затруднено медицинско и аптечно 

обслужване и дефицити в търговската мрежа. 

 

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 ядрена и 

радиационна авария се определят с Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно 
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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.). За ранно предупреждение и оповестяване 

на населението при ядрена авария по-подходящи са медиите, а не НСРПО. 

Дежурните в ОЦ на РДПБЗН-Кърджали, оперативният дежурен наРУП,  дежурните  по  общински съвет за сигурност, 

получават информация за мястото на радиационната авария или за очакваните последствия от ядрена авария, и има ли 

пострадали и я обменят помежду си. Информацията може да бъде получена от НОЦ-ГДПБЗН, ЕЕНСП-112, свидетели и др. 

ОЦ на РДПБЗН уведомява компетентните съставни части на Единната спасителна система и координира по-

нататъшната дейност на основата на стандартна оперативна процедура (СОП в Приложение № 5)  

Компетентните съставни части на ЕСС, отговорни за изпълнение на дейностите при радиационна и ядрена авария- 

АЯР, РСПБЗН, РУП, ЦСМП, БЧК, РЗИ, ОДБХ, РИОСВ, кмета на общината, „В и К“ ООД привеждат в готовност силите и 

средствата  за реагиране. 

При опасност от радиоактивно замърсяване вследствие на ядрена авария или трансграничен пренос на радиоактивни 

вещества ОЦ на РДПБЗН оповестява общинския  щаб на  общината за изпълнение на съответните планове за защита при 

бедствия по заповед на кмета на засегнатата община или началника на РСПБЗН. 

Информирането на населението за мерките за защита става посредством средствата за масова информация. 

При техническа неизправност на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт, дежурният по Областен съвет за сигурност оповестява личния състав на областния щаб (Приложение 

№ …) по разпореждане на областния управител.  

1.2. Време за привеждане в готовност  

Дежурните екипи на РСПБЗН, РУП и ЦСМП 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 предупреждението на населението за радиационната или ядрена 

авария и предоставя на местните медии Указания с мерки за защита и поведение на населението при радиоактивно 

замърсяване.  
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 Оповестяването на населението при заплаха от или при възникване на ядрена или радиационна авария ще се извърши 

чрез средствата за масово осведомяване или чрез озвучителни средства, монтирани на автомобилите на РУП и РСПБЗН. 

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

Кмета на общината може да обявява със заповед за цялата или за част от територията на общината бедствено 

положение при условие че се случва, случило се е или има опасност да се случи тежка ядрена или радиационна авария. С 

обявяването на бедствено положение се въвежда общинския план за защита при бедствия, част „План за защита при ядрена и 

радиационна авария“.  Kметът на засегнатата община може да поиска от областния управител помощ и обявяване на 

„бедствено положение“ чрез Оперативния център на РДПБЗН-Кърджали. При въвеждане на  Общинския план за защита при 

бедствия управлението преминава на общинско ниво. Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при 

бедствия  в засегнати територии продължава да изпълнява своите функции и задължения, като координацията и 

управлението на силите и средствата на ЕСС се осъществява на областно ниво от областния управител и щабът за 

изпълнение на областния план за защита при бедствия.  

 

2. Изпълнение  на защитни дейности. 

Дейностите по защитата при радиационна и ядрена авария и отговорните структури за изпълнението им са посочени в 

Таблица 1 и са  направени въз основа на СОП №3 по чл.29, ал. 2, т. 2 от ЗЗБ „Координиране на структурите от ЕСС при 

ядрени и радиационни аварии“ (Приложение № …), СОП №07 - Координиране на структурите от Единната спасителна 

система при автомобилни, железопътни и авиационни катастрофи (Приложение №72 към точка 9 от НПлЗБ приет с РМС 

№973/ 29.12.2010 г.),  СОП №08-Координиране на структурите от Единната спасителна система при бедствия и аварии, 

причинени от терористични актове (Приложение № 73 към точка 9 от НПлЗБ приет с РМС №973/ 29.12.2010 г., в сила от 

01.05.2012 г.) и Глава 3, Раздели I и VI от Инструкция №8121з-914/01.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на 

неотложни аварийно-възстановителни работи (Обн. ДВ, бр. 101/09.12.2014 г.). 

Основните мерки за сигурност в тези случаи са стриктният контрол по регистрационния /разрешителния/ режим, 

условията и сигурността по съхранение, работа с ИЙЛ, безопасен транспорт и предприемане на своевременни и адекватни 

мерки за защита. 

 
Таблица 1 

Защитни дейности при инцидент с ИЙЛ 
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Функции/задачи Отговорни структури 

Събиране и уточняване на информация за мястото и мащаба 

на инцидента, вида замърсяване, пострадали и застрашено 

население. 

ЕЕНСП 112, ОЦ, 

ОДЧ-МВР, 

Ръководител на място 

Първоначална оценка на радиационната обстановка. РСПБЗН, РУП 

Определяне на зоните за сигурност и за контролиран достъп 

на основа на резултатите от радиационния мониторинг. 

РСПБЗН, РУП 

Отцепване на мястото на инцидента и обозначаване със знаци 

за радиоактивно замърсяване. 

РСПБЗН, РУП 

Дозиметричен контрол на мястото на инцидента, използване 

на ИСЗ. 

РДПБЗН, ОД-МВР 

Временно извеждане или евакуация на хора и животни при 

необходимост. 

РУП, Кметове, 

Социално 

подпомагане, МЗХ, 

ОДБХ 

Осигуряване на подходящи места за безопасно временно 

съхранение на радиоактивните източници и материали до 

предаването им на ДП РАО. 

РСПБЗН, съгласувано 

с АЯР 

Радиационен мониторинг и вземане на проби за анализ от 

почва, вода, храна и др.  

РЗИ, МЗ-НЦРРЗ, 

РИОСВ, АЯР, 

РСПБЗН. 

Събиране и обработване на метеорологични данни, 

анализиране на синоптичната обстановка и прогнозиране на 

атмосферните процеси и явления с цел определяне 

разпространението на радиоактивното замърсяване в 

атмосферата и водните басейни. 

ХМС-Кърджали към 

НИМХ, РСПБЗН, АЯР 

Спиране на движението по замърсени автомобилни пътища . Пътна полиция, ИА 

„Автомобилна 

администрация”, ОПУ 

Осигуряване на обществения ред и регулиране на 

движението. 

РУП, СЖУ, Пътна 

полиция 

Организиране на контролни пунктове за дозиметричен РСПБЗН,РУП, АЯР, 
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контрол и деконтаминация. МЗ-НЦРРЗ 

Отцепване, укрепване и хидроизолация на участъци, 

замърсени с радиоактивни вещества с цел предотвратяване на 

разпространението им в околната среда. 

РСПБЗН, АЯР 

Извеждане на пострадали от зоната на замърсяване. РСПБЗН, ЦСМП 

Оказване на първа помощ на място на пострадали и 

транспортирането им до лечебни заведения. 

ЦСМП, БЧК, РЗИ, 

РСПБЗН 

Извършване на деконтаминация на хора, техника и 

оборудване. 

РСПБЗН, МЗ-НЦРРЗ 

  

 

 

Таблица 2 

Защитни дейности при ядрена авария 

Функции/задачи Отговорни структури 

Събиране и уточняване на информация за мястото и мащаба 

на ядрената авария, вида замърсяване и прогнозата за 

движение на радиоактивния облак. Обработване на 

метеорологични данни, анализиране на синоптичната 

обстановка и прогнозиране на атмосферните процеси и 

явления с цел определяне разпространението на 

радиоактивното замърсяване в атмосферата и водните 

басейни. 

ЕЕНСП 112, ОЦ, РУП, 

ХМО 

Оповестяване на  кмета на общината и основните части на 

ЕСС. 

ОЦ на РДПБЗН 

Провеждане на спешно заседание на Щаба за изпълнение на 

Общинския план за защита при бедствия. 

Кмет на община, 

РСПБЗН 

Спешно изготвяне на адекватни мерки за защита на 

населението. 

АЯР, МЗ-НЦРРЗ, 

РСПБЗН, РЗИ, ОДБХ 

Информиране на населението чрез медиите и интернет за 

подходящите мерки за защита. 

РСПБЗН, РЗИ, Кмет 

на община 

По преценка на РЗИ – раздаване на таблетки с калиев йодид. РЗИ, РСПБЗН, Кмет 
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на община 

Раздаване на ИСЗ РСПБЗН, Кмет на 

община 

Осигуряване на апаратура и развръщане на допълнителни 

постове за радиационно наблюдение и засилено следене на 

радиационния фон в област Кърджали. 

РСПБЗН, РИОСВ 

Радиационен мониторинг и вземане на проби за анализ от 

почви, води, храни и др.  

МЗ-НЦРРЗ, АЯР, 

РИОСВ, РСПБЗН, 

Обш.СС , РЗИ 

Контрол по херметизирането на складове и магазини с 

хранителни продукти и фуражи. 

РЗИ, ОДБХ 

Засилено следене на радиационния фон и радиационен 

контрол на водата. 

РСПБЗН, РЗИ 

Дезактивация на превозни средства от обществения градски 

транспорт и периодично измиване на улиците. 

Кмет на общинА, 

собственици 

Осигуряване с водоноски на питейна вода от херметизирани 

водоизточници (дълбоководни кладенци). 

Кмет на община 

 

 

4. Изпълнение на дейности по възстановяване и подпомагане. 

4.1. Оценка на първоначалните нужди и щетите. 

За изпълнение на дейностите по възстановяване и подпомагане е необходима оценка на първоначалните нужди, 

пораженията и щетите. Очакват се: 

 засягане на регионалната икономика – затрудняване на нормалната стопанска дейност; 

 затруднено здравеопазване; 

 засегната инфраструктура – питейно водоснабдяване, замърсени транспортни средства, сгради и др.; 

 засягане на околната среда от радиоактивно замърсяване; 

 състояние на общността, включващо както степента на персоналните загуби на собственост, така и нивото на 

затрудняване или прекъсване на социалните функции; 
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Оценката се извършва на база събраната информация от ръководителя на операциите в процеса на реагирането, 

дежурния в ОЦ на РДПБЗН, оперативния дежурен на РУП, дежурните по  общински съвет за 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 група от 

представители на Общинска администрация, РСПБЗН-Кърджали, РУП, РЗИ, ОДБХ . 

Работно място на групата е залата в сградата на Общинска администрация - Момчилград.  

4.2. Дейности по подпомагане и възстановяване. 

Дейностите по защитата при ядрена и радиационна авария и отговорните структури за изпълнението им са посочени в 

Таблица 2 и са  направени въз основа на СОП по чл.29, ал. 2, т. 2 от ЗЗБ „Координиране на структурите от ЕСС при ядрени и 

радиационни аварии“ . 

 
Таблица 3 

Функции/задачи Отговорни структури 

Сформиране на пресцентър и предоставяне на актуална 

информация на масмедиите. РУП, АЯР 

Оказване на психологична помощ и психосоциална подкрепа 

на пострадалите и на спасителните екипи. БЧК, РУП 

Осигуряване на регулярното снабдяване с продукти от първа 

необходимост и лекарства. 

Кмет на община, РЗИ, 

БЧК,  

Осигуряване на резервно водоползване или доставяне на вода 

с водоноски или бутилирана питейна вода. 

Кмет на община, ВиК, 

БЧК 

Раздаване на помощи на пострадалото население. 

БЧК, кметове, РСПБЗН, 

Социално подпомагане 

При необходимост – временно настаняване на евакуирано 

население в резервен сграден фонд и в други подходящи 

сгради. 

 Кмет на община, 

ръководители на 

ведомства 

Осигуряване на палатки, фургони и сглобяеми къщи за 

останалите без подслон. БЧК, кмет на община 

Осигуряване на сграден фонд за държавни структури, Кмет на община, 
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включително за щаба за изпълнение на плана за защита при 

бедствия. 

кметове, МРРБ 

 

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, 

раздаване на облекло и битово имущество на засегнатите/пострадалите лица, изхранване на животните. 

Определянето на места за настаняване на засегнатите/пострадалите лица и неотложната помощ се извършват 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 (примерно силно радиоактивно замърсяване), 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 са 

негодни за използване или поради природно явление с геоложки или хидрометеорологичен произход са станали опасни за 

здравето и живота на гражданите, застрашени са от самосрутване и не могат да се поправят или заздравят. 

Предоставянето на възстановителна помощ на засегнати и пострадали от бедствието лица се организира от кмета на 

общината в съответствие с изискването на  ЗЗБ и общинския план за защита при бедствия. 
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Неотложните възстановителни работи след бедствие за обектите, общинска собственост, се организират от кмета на 

общината, съгласно общинския план 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 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-Кърджали, БЧК, РЗИ, ОДБХ и ОДСП.   

Заявките се приемат чрез деловодството на Областна администрация-Кърджали, по електронна поща или по факс на 

заместник областните управители и дежурен по ОСС;  

Заявките/исканията за външно подпомагане на областта по реагирането и възстановяването се изготвят от същата група 

и се изпращат до съответната институция. 

Работно място на групата е стая 505 (резервна - 202) в сградата на Областна администрация-Кърджали на бул. 

„България“ №41 в гр. Кърджали.  Телефон: (0361) 69431. 

Организирането и съхранението на дарения и помощи се извършва от общинската структура на БЧК. Разпределението, 

раздаването и отчитане на дарения и помощи се  организира и ръководи от група от представители на общинска 

администрация, БЧК, РЗИ, ОДБХ и ОДСП.  

 

VI. Организация, ръководство и координация на дейностите при ядрена и радиационна авария. 

Кмета на общината организира и ръководи защитата при радиационна и ядрена в община Момчилград. Създава със 

заповед (Приложение № 2) щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.  

Щабът за изпълнение на ОбПЗБ извършва следните дейности:  

 анализ и оценка на обстановката;  

 предлага за одобрение решения относно мерки за предприемане и необходимия обем и ресурсно осигуряване на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на 

последствията от радиационна или ядрена авария и за подпомагането на засегнатото население; 

 осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на последствията;  
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 информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприетите действия за неговото 

ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия; 

 докладва на Кмета на общината за хода на провежданите защитни мероприятия; 

 поддържа връзка с ръководителя на операциите и получава от него информация за развитието на инцидента/авария, 

данните от радиационния мониторинг и дозиметричен контрол, приложените защитни мерки за локализиране и ограничаване 

на разпространението на радиоактивното замърсяване, необходимите сили и средства; 

 организира въвеждането на допълнителни сили и средства по искане на ръководителя на операциите, областния 

управител или кмета на общината; 

 координира логистичното осигуряване на частите на ЕСС във взаимодействие с органите на местната власт. 

Работно място на групата е залата в сградата на Общинска администрация- Момчилград.  

Взаимодействието и координацията между частите на Единната спасителна система, участващи в изпълнението на 

дейностите при ядрена и радиационна авария, се извършва от ръководител на операциите (РО), който се определя със заповед 

на Кмета на общината (Приложение №), притежава необходимата експертиза и опит и може да е представител на РСПБЗН 

или РЗИ. 

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 и животни 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; 

 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 общината определя  следните подпомагащи го позиции: 

- отговорник за публичната информация  е …………..(представител на ОбА, пресаташе); – разглежда всички въпроси, 

свързани с медиите и координира разпространяването на информация до тях (Приложение №20); 
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- отговорник за взаимодействието (лице/а за връзка с органи и организации) е ………… (представител на ОбА, 

специалист по ОМП) – 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 (представител на РСПБЗН или РЗИ). 

В зависимост от мащабите на радиационната или ядрена авария и интензивността на последствията, областният 

управител може да възложи на членове на щаба изпълнението на определени функции по планиране и логистика, като 

сформира съответни секции и техни ръководители, показани на Фиг.1 
 

Фиг.1. 

  

 

 

 

 
 

При обявяване на „бедствено положение“ и въвеждане на ОбПЗБ, секция „Планиране“ попълва форми Приложения № 

6 и 7. 

Ръководител на секция ,,Планиране„„ е …(представител на  РСПБЗН-Момчилград) 

Ръководител на секция ,,Логистика„„ е …(представител на ОбА ) 

 

VII. Събиране и обмен на информация за замърсените/засегнати райони. 
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Дежурният в ОЦ на РДПБЗН, оперативният дежурен на РУП,  дежурните  по  общински съвет за сигурност приемат и 

оценяват информацията за районите на радиоактивно замърсяване, 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 аварията 

или инцидента. В процеса на ликвидиране на последствията времето за предаване на информацията може да се увеличава. 

Предаването на информацията на национално ниво се извършва съгласно СОП по чл.29, ал. 2, т. 2 от ЗЗБ  

„Координиране на структурите от ЕСС при ядрени и радиационни аварии“ (Приложение № ….) и Глава 4 от Инструкция 

№8121з-914/01.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи (Обн. ДВ, 

бр. 101/09.12.2014 г.). 

VIII. Организация на комуникациите в областта. 

Наличните средства и възможности за комуникация в общината са директните телефонни връзки, мобилните 

телефонни връзки, радиовръзки и интернет.  

Предприятията, осъществяващи електронни съобщения, са длъжни да съдействат на РУП за осъществяване на 

комуникациите при бедствия и на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112  (чл. 30  от 

ЗЗБ). 

Средствата за комуникация на отговорните органи, изпълняващи дейностите, заложени в плана за защита при 

наводнение са дадени в Приложение № …. 

IX. Ресурсно (финансово и материално) осигуряване на изпълнението на плана. 

Ресурсното осигуряване на отговорните органи, изпълняващи дейностите, заложени в плана за защита при радиационна 

и ядрена авария са дадени като отделни списъци в Приложение № 22. 

(органите, изпълняващи дейностите, заложени в плана изготвят списък за ресурсното осигуряване, който трябва да 

съдържа лицата, комуникациите, средствата, инфраструктурата и транспортните нужди) 
Приложение № 

 

Ресурсно осигуряване за изпълнение на задачи при бедствия 

 

№ Част на 

ЕСС 

Адрес, 

тел., 

ел. 

поща 

Дежурни 

екипи  

Техника 

на 

дежурство  

Допълнителни 

екипи при 

усложнена 

обстановка  

Средства за 

комуникация  
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бр. 

екипи 

бр. 

хора 

вид бр. бр. 

екипи 

бр. 

хора 

вид бр. 

1. ОПУ-

Кърджали 

 

 
        

2. ОДБХ  

 
        

3. БЧК  

 
        

4. Община 

М-град 
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X. Таблица за разчет и логистична схема с организация за йодна профилактика. 
 

 

РАЗЧЕТ И ЛОГИСТИЧНА СХЕМА  

с организация за йодна профилактика (раздаване на таблетки с калиев йодид при ядрена авария) на населението по настоящ адрес  

в община Момчилград , област Кърджали от мобилни групи от служители на общината, РДПБЗН (РСПБЗН) и РЗИ 

 
№ Населено 

място / 

Направление 

Пункт за 

раздаване 

Жители на възраст до 40 г. 

по възрастови категории 

Полагащо се количество за 2 дни по 

възрасти 

Осигуряване на доставката на 

таблетките 

Длъжностни лица, 

извършващи 

раздаването 

На 

възраст 

от 0-3 

г. 

На 

възраст 

от 3 до 

12 г. 

На 

възраст 

12-40 г. 

По 0,5 

табл./ден х 

2 дена за 

деца до 3 г. 

(т.е. по 1 

табл/човек) 

По 1 

табл./ден х 

2 дена за 

деца от 3-12 

г. 

(т.е. по 2 

табл./човек) 

По 2 

табл./ден х 

2 дена за 

хора от 12-

40 г.  

(т.е. по 4 

табл./човек) 

Транспорт

но 

средство 

(марка, 

модел и 

рег. номер 

на 

автомобил

а) 

Водач 

(трите 

имена) 

Мобил

ен 

телефо

н за 

конта

кт 

по 

раздаване

то (имена 

и тел.) 

по 

медицинск

ия контрол 

(имена и 

тел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Направление              

1 Р-н Равен кметство 11 44 170 11 88 680 Шкода  

К 57 57 АР 

Кадри 

Мехмед 

088539

8914 

К. Мехмед 

089893216

3 

д-р Младен 

Къров  

0889 525415 

2 Р-н Нановица кметство 18 103 330 18 206 1320 Шкода  

К 57 57 АР 

Кадри 

Мехмед 

088539

8914 

К. Мехмед 

089893216

3 

д-р Младен 

Къров  

0889 525415 

3 Р-н Звездел кметство 24 128 420 24 256 1680 Шкода  

К 67 67 АР 

Адем 

Халил 

088539

8908 

К. Мехмед 

089893216

3 

д-р Младен 

Къров  

0889 525415 

4 Р-н Груево кметство 40 170 556 40 1340 2224 Шкода  

К 67 67 АР 

Адем 

Халил 

088539

8908 

К. Мехмед 

089893216

3 

д-р Младен 

Къров  

0889 525415 

5. Момчилград 

и приградски 

район 

склад 474 1800 6260 474 3600 25 040 - - - К. Мехмед 

089893216

3 

д-р Младен 

Къров  

0889 525415 
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Със заповед на кмета на общината и на основание чл.2 от Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и 

отчитане на запасите от индивидуални средства за защита (Обн. ДВ, бр.5/20.01.2009 г. и посл. изм.) трябва да е определено лице/лица, които ще 

ръководят, контролират и отговарят за обезпечаването с индивидуални средства за защита –  Касим Мехмед мл. експерт ГЗ и ОМП в община 

Момчилград. 

На основание и в изпълнение на чл. 49 и чл.50 от Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане 

на запасите от индивидуални средства за защита (Обн. ДВ, бр.5/20.01.2009 г. и посл. изм.) да се изготви логистична схема за предоставянето на 

индивидуални средства за защита на населението при необходимост, която да се актуализира ежегодно. 

 

Разчет и Логистичната схема 

 

Разчет за необходимите и налични ИСЗ (йодни таблетки, респиратори, противогази и др.):   

   

Разчет за необходимите количества йодни таблетки  

в община Момчилград, област Кърджали към дата 23.08.2022 г. 

Възрастова категория и брой хора Дневна доза 

(табл./ден) 

Необходимо 

количество 

табл. за 1 ден 

(бр.) 

Необходимо 

количество табл. 

за 2 дена (бр.) 

Деца на възраст от 0-3 г.: 474 0,5 табл./ден 237 бр. 474 бр. 

Деца на възраст от 3 г.-12 г.: 1800 1 табл./ден 1800 бр. 3600 бр. 

Хора на възраст от 12 г.-40 г.: 6260 2 табл./ден 12 520 бр. 25 040 бр. 

Общо необходимо количество таблетки: 29 114 бр. 

Необходимо количество блистери (всеки с по 10 табл.) за 2 дни 2 912 бр. 

 

Място на съхраняване на ИСЗ: гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“, №10, ет. 2.  

Географски (GPS) –координати на склада: 41.527428, 25.408390 

Пунктове за разпределение/раздаване: В градовете: За деца до 7 г. и ученици до 18 г. – в съответните ДГ и ОУ/СУ – от съответните медицински 

сестри и фелдшери по списък; 

В селата- в сградите на кметствата (или избирателните секции) от кметовете на населени места; 

На населението на възраст между 19-40 г. в градовете и децата, непосешаващи детски ясли и градини– от съответните лични общопрактикуващи 

лекари. 
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Превозни средства за доставка/Осигуряване на транспорт: Общински автомобили (Шкода Суперб К 57 57 АР, Шкода Фабиа К 67 67 АР): 

Лице, определено със заповед на кмета на общината да ръководи, контролира и отговаря за обезпечаването на общинските служители и 

населението с ИСЗ: Мл. експерт по  ГЗ и ОМП в Общинската администрация г-н Касим Неджахтин Мехмед. 

Товарене и разтоварване: Извършва се от следните общински служители  

(Кадри Мустафа Мехмед – 0885398914 

Адем Мехмед Халил – 0885398908  

Бирджан Бекир Ахмед - 0883791179)  

При опасност от радиоактивно замърсяване с радиоактивен йод или технеций ще се раздават йодни таблетки, но само след разпореждане/решение 

на РЗИ-Кърджали. 

 

Съгласно чл.4, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от 

индивидуални средства за защита (Обн. ДВ, бр.5/20.01.2009 г. и посл. изм.) индивидуалните средства за йодна профилактика на населението 

се планират, закупуват, подновяват и предоставят в собственост на общините от МВР. 

Средствата за йодна профилактика се съхраняват (чл.44) в оригиналната им опаковка в кашони с по 480 бр. Опаковки, на сухо и неосветено място 

при температура под 25 °С на недостъпни за деца места. 

Срокът на годност на средствата за йодна профилактика е отбелязан на опаковката. 

Инструкцията за употреба на средствата за йодна профилактика е приложена в опаковката. 

Забранено е приемането на средствата за йодна профилактика след изтичането на срока им на годност. 

 

Кметът на общината осигурява необходимите индивидуални средства за защита за децата и учащите се в детските градини и училищата, в 

домовете за деца, лишени от родителски грижи, за служителите и работниците от общинската администрация, за доброволните отряди за действие 

при бедствие на територията на общината и за другите структури, финансирани от общинския бюджет, както и за неработещата част от 

населението на територията на общината.  

Органите на изпълнителната власт осигуряват необходимите индивидуални средства за защита на работниците и служителите от съответната 

администрация. 

 

Кметовете на общини са длъжни ежегодно да планират и заделят (чл.56) финансови средства за създаване, съхраняване, обновяване и 

поддържане на запасите от индивидуални средства за защита. Необходимите финансови средства за създаване, съхраняване, обновяване и 

поддържане на запасите от индивидуални средства за защита се осигуряват (чл.57) от бюджетите на общините, държавния бюджет, търговските 

дружества и едноличните търговци и дарители. 
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При всяка промяна в количествата от запасите на индивидуалните средства за защита на населението, кметовете на общини уведомяват (чл.55) 

РДПБЗН-Кърджали. При извеждането на индивидуални средства за защита от складовете и предоставянето им на населението при необходимост 

и в съответствие с логистичните схеми, се уведомява (чл.51) РДПБЗН-Кърджали. 

 

При закупуване на индивидуални средства за защита от продавача задължително (чл.54) се изисква: 

1. декларация за съответствие от производителя; 

2. удостоверение за одобрен тип на изделието; 

3. инструкция за обслужване при текущо ползване и при съхранение. 

 

 

 

 

РАЗЧЕТ 

за йодна профилактика при ядрена авария на населението по постоянен адрес в област Кърджали  

 
№ 

 

Община/Област Деца от 1 ден до 1 м. Деца от 1 м. до 3 г. Подрастващи от 3 г. до 18 г. Възрастни от 18 до 45 г. Потребности 

за 1 ден  

(бр. табл.)    
Население 

(бр.) 

Необходими 

табл. калиев 

йодид (бр.) 

Население 

(бр.) 

Необходими 

табл. калиев 

йодид (бр.) 

Население 

(бр.) 

Необходими 

табл. калиев 

йодид (бр.) 

Население 

(бр.) 

Необходими 

табл. калиев 

йодид (бр.) 

1. Ардино 10 3 764 382 4168 4168 17838 35676 40229 

2. Джебел 8 2 233 117 731 731 3321 6642 7492 

3. Кирково 22 6 1198 599 6365 6365 18283 36566 43536 

4. Крумовград 6 2 500 250 10 000 10 000 9750 19500 29752 

5. Кърджали 49 13 3546 1773 19080 19080 47597 95194 116060 

6. Момчилград 10 3 474 237 2500 2500 5196 10392 13132 

7. Черноочене 112 28 589 295 2549 2549 6341 12682 15554 

8. Общо за област 

Кърджали 

225 59 7210 3606 45793 45793 109830 219660 269 118 

Нужди за 10 дена на област Кърджали: 2 691 180 таблетки  (по данни за населението по постоянен адрес към 18.08.2022 г.) 

 

 

Забележки: 
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1 таблетка съдържа 65 мг калиев йодид, еквивалентни на 50 мг чист йод. При новородени на възраст до 1 месец, кърмачки и бременни жени е 

препоръчително да се приеме единствено еднократна доза. При останалите категории хора се препоръчва прием на по 1 доза/24 часа, ДОКАТО 

(но не повече от 10 дни!) съществува риск от вдишване или приемане с храна и вода на радиоактивни изотопи на йода и/или технеция. В ЕС йодна 

профилактика се предвижда за населението на възраст до 40 г. (не 45 г. възраст, както е у нас). 

Еднократни дози: За кърмачета (до 1 месец): ¼ табл. (12,5 мг йод) само веднъж; За деца от 1 м. до 3 г. възраст: ½ табл. калиев йодид; За деца от 

3-18 г. (с телесна маса до 70 кг): 1 табл. калиев йодид; За деца над 18 г. (или над 70 кг) и за възрастни: по 2 табл. от 65 мг калиев йодид за 24 часа. 

Дозировката, продължителността на приемане на йодни таблетки, пунктовете за раздаване на таблетките с калиев йодид и предвидените превозни 

средства за доставка се координират с РЗИ и се записват в общинските Планове за защита при бедствия. 

 

 

 

 

Осигуреност на населението в област Кърджали със средства за индивидуална дихателна защита 

(вкл. за текуща употреба и резерв) към дата 18.08.2022 г. 
 

Община Население на възраст до 12 месеца Население на възраст от 1 година до 14 

години вкл. 

Население над 14 годишна възраст 

необходими 

детски 

защитни 

камери 

налични 

детски 

защитни 

камери 

„ДК-72“ 

% на 

осигуреност 

с детски 

защитни 

камери* 

необходими 

детски 

противогази 

 

налични 

детски 

противогази 

„ДП-2“ 

% на 

осигуреност 

с детски 

противогази 

необходими 

граждански 

противогази 

налични 

граждански 

противогази 

% на 

осигуреност 

с 

граждански 

противогази 

Кърджали 760 300 39,5 9 733 10 176 105 58 042 17 672 30,4 

Момчилград 141 1 022 612 2112 2 560 116 16 876 6 400 46,3 

Крумовград 194 588 303 2 637 2 940 111 15 154 4 380 28,9 

Кирково 184 773 420 2 714 3 625 134 19 028 4 460 23,4 

Ардино 96 525 547 1 395 3 325 238 10 637 4 080 38,4 

Джебел 88 170 193 1 118 1 040 93 7 089 4 000 56,4 

Черноочене 88 195 222 1 210 3 834 317 8 362 320 3,8 

Централен 

склад - 

Кърджали 

 636   1 080   18 751  
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В 

предприятия 

 1   0   1 720  

Общо за 

област 

Кърджали 

1 577 4 210 над 100 %  

(267 %) 

21 011 28 580 над 100 %  

(136 %) 

132 131 61 783 46,8 

 

 

Процентната осигуреност с ИСЗ е изчислена на база данни за населението, получени от Отделите „ГРАО“ в Общинските администрации, Териториалното 

статистическо бюро (към НСИ) в гр. Кърджали и демографските данни от последното национално преброяване, извършено през 2021 г. 

 

*Забележка: Детските защитни камери са отпаднали от употреба, но понастоящем все още не са заменени с по-модерни средства за индивидуална защита на 

лица в тази възраст и продължават да се съхраняват в складовите бази за ИСЗ. 

 

 

 


