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Раздел I  

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Разделът Въведение включва, целите и задачите на плана, заедно с обстоятелствата и 
профила на региона. В този раздел са посочени и връзките с предишни и последващи 
планове. 

1. Цел на плана  

Общата цел на Плана за защита при бедствия е насочена към предоставяне на 
възможност за ефикасно и ефективно управление на опасностите и рисковете чрез 
координиран подход. ПЗБ определя стратегическата насока в съответствие с  Националната 
стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ), осигурявайки рамката за 
непрекъснато подобряване на защитата при бедствия.   

Планът защита при бедствия има следните цели: 
• Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от бедствия чрез 

парньорство и по-добра координация между структурите, ангажирани в дейностите по 
защитата при бедствия;  

• Намаляване на рисковете от природни и причинени от човека опасности по разходо-
ефективен начин; 

• Свеждане до минимум неблагоприятното въздействие на опасностите върху 
човешкия живот, социалната и икономическата структура на общности, инфраструктура, 
собственост и природната среда.  

• Създаване на способности за реагиране и възстановяване от природни и 
технологични бедствия. 

Планът за защита при бедствия трябва: 
• да укрепи връзките и взаимодействието между институциите, ведомствата, 

организациите и др. участващи в защитата при бедствия на територията на общината;  
• да насърчава съвместното планиране и действия за защита при бедствия между 

отделните институции/ведомства и общности; 
• да демонстрира ангажираност на местната власт, 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 бедствия на 
територията на община Каварна, за постигане на по-ефективна защита при бедствия; 

 

2. Описание на географския район  

Община Каварна е разположена в Североизточна България на Черноморското 
крайбрежие. Административно общината е част от област Добрич.  На север граничи с 
община Шабла, на  изток - с община Шабла, на юг - с Черно море и на запад  с община 
Балчик.  Бреговата ивица на Черно море е 42 км. Административният център - гр. Каварна, е 
разположен на брега на Черно море 

Община Каварна обхваща територия с площ 481, 367 км2  (10,2%  от територията на 
област Добрич). Тя е петата по големина на територията в областта (след общините 
Добричка, Генерал Тошево, Тервел и Балчик).  
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Общината се състои от 21 населени места, в т.ч. центърът на общината - град Каварна 
и 20 села. Населението на община Каварна наброява 14 020 души (2018 г.), което 
представлява  8.0% от населението на област Добрич.  

  
Таблица № 1. Площ и население по населени места в община Каварна 

НАСЕЛЕНО МЯСТО ПЛОЩ 

(КВ.М) 

НАСЕЛЕНИЕ 

Белгун 32,941 329 
Било 17,750 15 
Божурец 14,183 94 
Българево 57,390 1125 
Видно 39,449 113 
Вранино 23,361 214 
Иречек 11,915 2 
Каварна 46,485 10873 
Камен бряг 21,143 47 
Крупен 17,759 28 
Могилище 14,143 76 
Нейково 19,189 56 
Поручик Чунчево 12,271 20 
Раковски 28,743 213 
Свети Никола 19,580 181 
Селце 15,888 90 
Септемврийци 29,593 441 
Топола 12,810 136 
Травник 9,925 18 
Хаджи Димитър 16,805 72 
Челопечене 20,042 65 

 
3. Аудитория, за която е предназначен ПЗБ 

Планът за защита при бедствия е предназначен за: 
• членовете на общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, имащи 

отношение към намаляването на риска от бедствия;  
• членовете на  общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при 

бедствия;  
• местните структури и части на единната спасителна система, които имат 

отговорности и задължения по изпълнението на ПЗБ; 
• населението на община Каварна. 
Планът се публикува на интернет страницата на Община Каварна и е предназначен за 

информиране и запознаване на общносттта с опасностите и рисковете, които застрашават 
територията на общината и набелязаните  превантивни мерки за намаляване на 
неблагоприятните последици в резултат от бедствията, както и системата за организиране и 
координиране на действията на съставните части на ЕСС за предотвратяване или намаляване 
на последиците от бедствия.  

 

4. Структура на плана за защита при бедствия 

Планът е разработен с обхват и съдържание съгласно следната структура:  
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• Заглавна страница 
• Съдържание 
• Документи за съгласуване и приемане на плана 
• История на разпространените екземпляри от плана 
• История на направените промени в плана 
• Раздел I. Въведение 
• Раздел II. Профил на риска 
• Раздел III. Превенция 
• Раздел IV. Готовност 
• Раздел V. Реагиране 
• Раздел VI. Възстановяване и подпомагане 
• Раздел VII. Мониторинг и оценка 
• Раздел VIII. Приложения 

Разделът Въведение включва целите на плана, заедно с обстоятелствата и профила на 
района, връзките между ПЗБ и другите планиращи документи, касаещи защитата при 
бедствия. 

В раздел Профил на риска се определят опасностите и рисковете. Разделът описва 
цялостната визия на СНРБ за опасностите. Систематично се анализират рисковете, свързани 
с опасностите, като се определят приоритети за управление на риска, свързани с общината  

Разделът Превенция представя процеса, мерките и дейностите за превенция, с цел 
намаляване на риска от бедствия, връзката на процесите на планирането на защитата при 
бедствия с планирането на дейностата на местната власт, с цел осигуряване на възможност за 
интегриране на мерките за превенция в планове, програми и проекти, включително при 
осъществяване на обичайните дейности. 

В раздел Готовност се описва готовността за справяне с бедствия, включваща 
планиране, обучение, тренировки на съставните части на ЕСС и населението.   

В раздел Реагиране се посочват: оперативните мерки, нормативните изисквания, 
структурата, функциите и отговорностите на съставните части на ЕСС, длъжностните лица, 
служители и персонал, които ще участват в изпълнението на оперативните мерки по ПЗБ при 
възникване на бедствие. В този раздел се определят реда за ранно предупреждение и 
оповестяване при различни опасности, реда за обявяване на бедствено положение, 
създаването и управлението на щабовете, както и осъщестяването на координация на 
съставните части на ЕСС от оперативния център на РДПБЗН-МВР. 

В раздел Възстановяване и подпомагане се определят мерките за подпомагане и 
възстановяване от бедствие, включително предоставяне на неотложна помощ и еднократна 
помощ.  

В раздел Мониторинг и оценка се описва механизъм за наблюдение и оценка на 
ПЗБ, процеса за актуализация и преразглеждане на ПЗБ, включително за поддържане на 
актуални процедури и списъци с ресурси. 

Раздел VIII. Приложения 

Включва помощни документи, които са част от ПЗБ.  
Плановете за конкретни специфични опасности (за наводнение, земетресение, ядрена 

или радиационна авария по чл. 9, ал. 2 ЗЗБ) и други помощни планове са изготвени като 
отделни части към ПЗБ в раздел Приложения.   
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5. Връзка между ПЗБ и другите планиращи документи, касаещи защитата при 

бедствия 

В изпълнение на Закона за защита при бедствия Съветът за намаляване на риска от 
бедствия към Министерския съвет дава указания за разработването на плановете за защита 
при бедствия. Областните и общинските съвети за намаляване на риска от бедствия 
изпълняват тези указания при планиране на защитата при бедствия. 

Настоящият план кореспондира с националния и областния планове за защита при 
бедствия по отношение на опасностите и рисковете, които ще се управляват на национално и 
областно ниво и начина, по който ще бъдат управлявани и мерките за управление на 
опасностите и рисковете.  

Общинският план за защита при бедствия е във връзка и с плановете за защита при 
бедствия на частите на ЕСС за изпълнение на задачите, произтичащи от плановете на 
областно и общинско ниво.  

Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 – 2030 г. определя 
стратегическите цели за намаляване на риска от бедствия на територията на Република 
България. Общинският план за защита при бедствия е свързан с НСНРБ в следните аспекти: 

• планът за защита при бедствия следва да определя цели и да покаже как всяка от тях 
се отнася към постигане целите на НСНРБ; 

• планът за защита при бедствия не трябва да е в противоречие с НСНРБ. 
Стратегически цели на НСНРБ:  
1. постигане на устойчивост на обществото при бедствия;  
2. изграждане на капацитет за управление на риска от бедствия на всички 

административни нива на управление;  
3. постигане на съгласуваност при провеждане на политиките за устойчиво развитие, 

адаптиране към промените в климата и намаляване на риска от бедствия;  
4. постигане на устойчивост на финансирането на защитата при бедствия. 
Оперативни цели на НСНРБ: 
1. разбиране на риска от бедствия;  
2. засилване на институционалното управление на риска от бедствия;  
3. инвестиране в намаляване на риска от бедствия;  
4. въвеждане на политики за финансово управление на риска от бедствия;  
5. повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия и прилагане на 

принципа „да изградим отново, но по-добре” във фазата на възстановяване. 
За изпълнение на целите, заложени в Националната стратегия за намаляване на риска 

от бедствия, Съветът за намаляване на риска от бедствия към МС разработва и Национална 
програма за намаляване на риска от бедствия със срок на действие  5 години, за 
изпълнението на която ще се разработват годишни планове.  

За изпълнение на целите на Национална програма за намаляване на риска от бедствия 
и във връзка с рисковете, определени с областния план за защита при бедствия, Областният 
съвет за намаляване на риска от бедствия разработва областна програма за намаляване на 
риска от бедствия, за изпълнението на която разработва и годишни планове.  

За изпълнение на целите на  областната програма за намаляване на риска от бедствия 
и във връзка с рисковете, определени с общинския план за защита при бедствия, Общинският 
съвет за намаляване на риска от бедствия разработва общинска програма за намаляване на 
риска от бедствия, за изпълнението на която разработва и годишни планове.  
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6. Процес на разработване и съгласуване на ПЗБ 

Общинският план за защита при бедствия се разработва, съгласува и приема по реда 
на Закона за защита при бедствия (чл. 9, ал. 10 и ал. 11). 

Общинският план за защита при бедствия на община Каварна е разработен от 
общинския съвет за намаляване на риска, съгласуван е с областния съвет за намаляване на 
риска от бедствия на област Добрич и се приема от Общинския съвет на община Каварна.  

Планът за защита при бедствия е разработен съгласно изискванията на чл. 9, ал. 3 от 
Закона за защита при бедствия и Указанията за разработването и готовността за 
изпълнението на планове за защита при бедствия, дадени от Съвета за намаляване на риска 
от бедствия към МС на Република България. 

Общинският план за защита при бедствия е разработен от работна група, определена 
със Решение № 3 по протокол № 1 от 8.08.2017 г. на Съвета за намаляване на риска в община 
Каварна. Планът е представен от ръководителя на работната група пред състава на 
Общинския съвет  за намаляване на риска от бедствия за разглеждане и одобрение. 

Планът е разработен чрез консултации с всички институции, ведомства и 
организации, представени в СНРБ. За изготвяне на плана бяха проведени работни срещи и 
дискусии, направен преглед на съществуващите общински, областен и национален планове 
за защита при бедствия.  

При разработването на ПЗБ са използвани данни от официални документи на 
държавните институции, планове, програми, научни изследвания и публикации, 
статистически и исторически данни и др., включително информация от действащите ПЗБ, 
оценките и картите на рисковете съгласно Наредбата за условията, реда и органите за 
извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия.  

  

Раздел II  

Профил на риска 

 
В раздела се извършва прогнозиране на това какво може да се случи, кои опасности и 

рискове са значими и  управлението на кои рискове следва да бъде с приоритет за правилно 
насочване на подходящите ресурси и усилия за превенция, готовност, реагиране и 
възстановяване. Посочва се вероятността от въздействие на различните опасности върху 
населението на общината. 

Профилът на риска включва анализ на вероятността и последствията (рискът) от тези 
опасности. Разделът завършва с оценка на текущите и потенциални мерки и действия за 
превенция, готовност, реагиране и възстановяване във връзка с приоритизираните рискове. 

Изготвеният профил на риска се основава на знанията на членовете на работната 
група и СНРБ за местните опасности и рискове, действащите общински и областен ПЗБ и 
изготвените оценки и карти на рисковете съгласно Наредбата за условията, реда и органите 
за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия. 

В раздела се посочва информацията за опасностите и рисковете, която е от 
съществено значение за СНРБ и заинтересованите страни, имащи отношение към 
намаляването на риска от бедствия в рамките на територията на общината, включително и за 
повишаване информираността и осведомеността на населението. 

Профилът на риска: 
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• осигурява информация за текущото състояние на опасностите и  рисковете и 
тенденциите в района на действие на СНРБ; 

• представя сравнение на значимите рискове за територията на общината; 
• осигурява във времето основа за мониторинг и измерване на резултата от 

управлението на рискове с висока степен; 
• поставя основа за цялостно управление на риска от бедствия. 
 
1. Описание на природната, социалната и икономическата среда и 

инфраструктурата в община Каварна 

1.1. Природна среда  

1.1.1. Релеф, геология, геоморфология 

Релефът на общината е равнинен до равнинно-хълмист. Цялата ѝ територията попада 
в пределите на Добруджанското плато. То е слабо наклонено на североизток, изток и 
югоизток и височината му в границите на общината варира между 100 и 150 m. На юг и 
югоизток завършва със стръмни, на места отвесни склонове към брега на Черно море.  

Крайбрежието, което обхваща територията, е с ясно изразени стари и съвременни 
абразионни и акумулационни форми. Между нос Шабла и нос Калиакра абразията е 
образувала многобройни пещери, подводни и надводни клипи. Една от най-разпространените 
акумулационни форми по крайбрежието е пясъчната плажова ивица. По крайбрежието са 
развити малки по размери плажни ивици с обща площ 74 000 кв.м.  

Бреговата ивица на община Каварна се характеризира с клифови участъци на север, 
които са изградени от варовикови седименти, на места силно кавернозни и на брега 
образуват ниши и пещери. На юг постепенно геоложкия характер на клифа се променя, тъй 
като е формиран в миоценски седименти с лека денивилация на изток-югоизток. Морският 
бряг от  Балчик до Каварна е изграден от сарматски глинесто-мергелни отложения, които се 
подмиват лесно от течащи води и от прибоя на морските вълни. Тези места са осеяни с 
множество свлачища, които имат най-различна форма, образувани са склонове с обратни 
наклони, псевдотераси и ронливи наклонени пластове. 

Източната част на Добруджанското плато е изградена от долнокредни, терциерни и 
кватернерни наслаги. Долнокредните наслаги не достигат до повърхността. Повърхностно 
разкритие имат отчасти отложенията от средния миоцен - мергели, песачливи варовици и 
пясъци. Над средномиоценските пластове са разположени миоценските сарматски пластове. 
Сарматът в района е представен с три хоризонта - долен, среден и горен. Долният сармат е 
представен с дребнозърнести, среднозърнести и едрозърнести пъсъци и глинесто-песачливи 
прослойки със сив, белезникав и жълтеникав цвят. В средния сармат чрез постепенен преход 
се увеличават песачливите варовици и варовиците, а горният сармат е представен 
изключително от варовици и мергели. Сарматските варовици са общо шуплести с 
червеникави оттенъци, а мергелите са сиви и сивобели. Сарматските пластове са 
водонепропускливи и задържат водата. 

От инжерно-геоложките процеси най-широко са разпространени: на север – 
физическото изветряне и срутване, на юг – локални прибрежни свличания с малка площ и 
обхват, изветрителни процеси, обрушвания и срутища, както и активни абразионни процеси.  
Стръмните брегове на суходолията и скалистите и свлачищни части от крайбрежната ивица в 
голямата си част са ерозирани. Преобладава площната ерозия.  
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Една от най-характерните форми на крайбрежието е карстът. Между повърхностните 
форми най-характерни са големите карстни полета (кайраци). 

Разпространението на полезните изкопаеми е свързано с текстонската структура на 
района. Има две нефтогазови находища – Тюленовското и Българевското и три въглищни – 
Калиакренско, Наневско и Добруджанско. Калиакренското не представлява интерес предвид 
голямата дълбочина на залагането му (над 4 000 м), а Наневското – поради разположението 
му в акваторията на Черно море. Добруджанското е проучено, но се намира в сложни 
условия за минна разработка.    

 
1.1.2. Климатична характеристика на общината  

Климатичните особености са резултат от непосредствената близост на Черно море, а 
също така от липсата на солидна планинска преграда, която да спре нахлуването на студени 
въздушни маси. Територията на общината попада в умерено-континенталната климатична 
подобласт - Източен климатичен район на Дунавската равнина и Черноморската климатична 
подобласт - климатичен район на Северното Черноморие.  

Зимата в община Каварна е сравнително мека и влажна, което се дължи на влиянието 
на Черно море. Броят на дните със снежна покривка е малък (около 15–17 дни, задържане на 
снега до 0,5  месеца) със средна височина около 10–15 см ( най–чести максимални параметри 
са в границите на 40-50 см). Първата снежна покривка се образува към 10-15 декември, а 
последната към 10-15 март. Зимата е по-студена във вътрешността на района, където 
средноянуарската температура варира между 0 и – 1,5°С, а по Черноморието е положителна 
от 1,0 до 1,5°С. През този годишен сезон са характерни силните североизточни ветрове (под 
влияние на източноевропейските циклони), чиято скорост расте по направление на морето и 
може да премине 30 м/сек на морския бряг (трябва да се уточни, че най-често вятърът е 
поривист).  

Характерна черта на климата на региона е относително хладната пролет, което се 
дължи на относително по-голямата честота на нахлувания на по-студен североизточен 
въздух. Вследствие на това последните пролетни мразове са с около една седмица по-късно 
от останалите части на Дунавската равнина – средно около 16 – 20 март, най-късно около 8 – 
10 май. 

Лятото не е така горещо със средноюлски температури между 20 – 22 °С, 
максималните в границите до 35 – 36°С, а абсолютно максималната измерена температура е 
41,5°С на 24.07.2011 г. 

Есента е топла, стабилна и най-вече суха през първата си половина. 
Средногодишната температура за района по Черноморието е около 12 °С. 
Районът на община Каварна се отличава с недостатъчни по количество валежи (465 

mm годишно), по-слаби от средните за страната, разпределени сравнително равномерно през 
годината. През лятото падат около 23% от годишните валежи, а през есента – около 28%. 
Дните със снежна покривка са 15-17. Най-много валежи има през ноември и декември – 
главен зимен максимум и през май и юни – ранен летен максимум, а най-сухи месеци са юли 
и август. Характерно за района е лятното засушаване, което трае 2-2,5 месеца. Поройни 
дъждове се наблюдават по 1-2 дни през десетилетие и то през топлото полугодие.  

Районът на Каварна се характеризира като ветровит над нормалното за България. 
Средната годишна скорост на вятъра е около 6,7 m/s. Фиксирани са стойности над 44 m/s 
(станция „Калиакра”). Основният въздушен пренос е от север-северозапад (над 40 %). 
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Преобладаващи като цяло са северните и северозападните ветрове съответно 23% и 18,4%, а 
най-слаби са югоизточните ветрове – 4,4%. Средногодишната стойност на дните с тихо 
време – скорост под 1 m/s е около 15,3%. 

От особените и особено опасните атмосферни явления най-често се наблюдават:       
• краткорайни (интензивни, „поройни“) валежи от дъжд – дъжд, характеризиращ се с 

бързо нарастване интензивността в началото на падането и бързо спиране, а също и резки 
колебания на интензивността, като названието „краткотраен дъжд“ определя не количеството 
или продължителността на валежа, а характера на изваляването му; 

• гръмотевични бури – един или повече електрически разряди между облаците, или 
между облаците и земята, съпровождащи се със светкавици и гръмотевици; 

• мокри мъгли – помътняване на въздуха образувано от водни капки, достатъчно 
големи да се насложат по предметите. Видимостта при това явление е под 1000 м;      

• есенни и пролетни слани – твърд валеж с нежен кристален строеж по земната 
повърхност и предметите над нея, когато температурата им падне под 0 °С (първите започват 
в края на септември и началото на октомври, последните може и да са през май);  

• силните поривисти ветрове, чиято скорост на поривите преминава 15 м/сек;  
• поледици – интензивно натрупване на плътен лед, който се образува по земната 

повърхност и по предметите главно откъм срещуветрената им страна от замръзване на капки 
от преизстуден дъжд, ръмеж или мъгла;  

• обледяване на проводниците – образуването и отлагането на ледена или ледо и 
снегоподобна покривка върху енергийните или съобщителни проводници, причинени от 
поледица, зърнест и кристален скреж, слана, мокър сняг;     

• виелици (снежни бури) без или съпроводени със снеговалеж – пренос на сняг от 
силен вятър почти в хоризонтално направление, често съпроводено с вихрово движение на 
снежинките.      

 
1.1.3. Хидрография  

Хидрографската мрежа на община Каварна е слабо изразена,  представена е от 
суходолия и оврази, повечето плитки и с асиметрични склонове, с широки легла и слаб 
наклон. Суходолията се оводняват само при дъжд. Слабият наклон на дъната им и 
водопропускливостта на варовиците определят ниския модул на оттока. Повърхностният 
отток се отвежда към морето, изпарява се или се дренира в карстовия терен. Водите се 
движат основно в югоизточно направление и се вливат в Черно море. Общината е бедна на 
повърхностни водни ресурси на сушата – няма реки и езера. 

Подземните води са важно звено във водния баланс на района. В Мизийската 
платформа пресноводни артезиански басейни и структури са формирани по всички сводове 
на Северобългарското сводово издигане. Подземните води са от карстов тип, привързани към 
сарматските варовици и се подхранват единствено от валежите и от временните 
повърхностни потоци. Подземният поток е насочен към бреговата ивица на Черно море. 
Подземната вода излиза на повърхността под формата на низходящи извори. В крайбрежната 
ивица между Балчик и Българево има няколко извора, с дебити от 4-5 до 100 l/s.  Водите са 
сладки, хидрокарботно-калциеви или магнезиеви и са застрашени от нитратно и друго 
замърсяване.  

Малм-валанжският водоносен хоризонт е с голяма водообилност. Минерална вода с 
добри питейни качества е разкрита на дълбочина 1100 м в участък Каварна, сондаж № Р-113.  
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1.1.4. Околна среда 

Въздух 

На територията на община Каварна няма постоянни режимни пунктове за определяне 
качеството на атмосферния въздух, тъй като липсват големи промишлени източници на 
атмосферно замърсяване.  

Замърсяването на въздуха в района на община Каварна се дължи на транспортния 
поток, битовото и административно отопление и на специфичната за района широкомащабна 
селскостопанска дейност (основно земеделие). По-слабо е влиянието на промишлеността, 
тъй като тя не е силно развита, а предприятията, които са на територията, не са сериозни 
емитери на вредни вещества в атмосферата. 

Основен замърсител за района е прахът. С по-ниски стойности са серните оксиди, 
азотни оксиди, оловните аерозоли и въглеродния оксид. Наднормени стойности се отчитат 
при показатели прах, а при въглеродния оксид и серния диоксид по-високи стойности (но в 
нормите) са фиксирани по-рядко, главно през отоплителния зимен период. 

Качеството на атмосферния въздух се наблюдава чрез мобилни станции за емисионен 
контрол на РИОСВ – Варна. 

Води 

Качеството на морските води е задоволително по отношение на използването им за 
къпане и отглеждане на аквакултури. От хидроложките условия, влияещи върху качеството 
на водите на Черно море значение имат вълновия режим, режимът на теченията, 
температурно - солевия режим и други хидрофизични показатели. 

Наблюдението и контролът върху състоянието  на повърхностните води се 
осъществява в два пункта: на плажа на Каварна и в к.к. „Русалка” по линия на движението 
“Син флаг”. Измервания са извършвани по показателите: температура на въздуха, 
температура на водата, рН, разтворен кислород, наситеност с О2, окисляемост, разтворени 
вещества, неразтворени вещества, азот нитратен, азот амониев, азот нитратен, фосфати, 
БПК5, хлориди, сулфити и нефтопродукти. 

Отпадъци 

На територията на община Каварна се генерират главно битови отпадъци, резултат от 
жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени 
сгради. Значително в по-ниска степен се генерират строителни и производствени отпадъци, 
тъй като производствената дейност на територията на общината е силно редуцирана. 

В системата на организираното сметосъбиране и сметоизвозване са обхванати всички 
21 населени места на територията на община Каварна. Събраните отпадъци се обезвреждат в 
регионално депо за неопасни отпадъци в с. Стожер. 

Защитени територии и зони 

В района на общината са разположени резерват с международно значение и 
историческо място „Калиакра”, защитена местност „Яйлата”, защитена местност „Степите”, 
птичия залив „Тауклиман”,  историческото място „Чиракман”, малката влажна зона 
„Болата”. 

 Резерват „Калиакра” е обявен през 1941 г. и е с площ от 687.5 ха. Намира се в 
землището на селата Българево и Свети Николова. Тук са запазени най-обширните степни 
екосистеми, които в България се срещат единствено в приморския район на Добруджанското 
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плато. „Калиакра” е единствения резерват в страната, включващ морска акватория - морска 
ивица с ширина 500 м и дължина 8 км 

Защитена местност „Яйлата” отстои на 18 км, североизточно от гр. Каварна и е 
разположена върху приморска свлачищна тераса. Защитената местност е и археологичен 
обект, тъй като в него има над сто пещерни жилища, останки от византийски крепостни 
постройки, жертвеници, гробници и некрополи, срещат се оръдия на труда и писмени 
паметници от различни епохи. 

Защитена местност „Степите” се намира в землището на селата Българево и Свети  
Никола. Тя е бивша буферна зона на Резерват „Калиакра” с обща площ 1090 дка.  

Птичият залив „Тауклиман” отстои на 16 км, североизточно от гр. Каварна и 
представлява вътрешно крайбрежно езеро от лиманен тип.  

Малката влажна зона „Болата” представлява блатна територия, в която гнездят 
многообразни водолюбиви птици.   

На територията на община Каварна се намират пет защитени зони, включени в 
европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, както следва: 

• Защитени зони, определени съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за 
опазване на дивите птици: 

– ЗЗ „Калиакра” с код BG0002051. Общата площ на зоната е 10 902,79 ха, от които 
5543,40 ха са морски пространства. Обхваща части от землищата на гр. Каварна, с. 
Българево, с. Камен бряг и с. Свети Никола, община Каварна, както и гр. Шабла и с. 
Тюленово, община Шабла. Защитената зона обхваща брегова ивица с прилежащата плитка 
морска акватория.;  

- ЗЗ „Белите скали” с код  BG0002097, с обща площ  41630,605 дка, от които 17,060 
кв.км морски пространства. Обхваща части от землищата на с. Топола, с. Божурец и гр. 
Каварна. Обхваща част от Добруджанското плато, клифовия бряг и прилежащата му плитка 
морска акватория;  

- ЗЗ „Било”  с код BG0002115. Общата площ на зоната е 86206,115 дка. Обхваща 
части от землищата на с.Белгун, с. Септемврийци и с.Нейково, община Каварна. Защитената 
зона представлява комплекс от големи блокове обработваеми земи, по повечето граници, на 
които има полезащитни пояси. 

• Защитени зони, определени съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за 
опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора:  

– ЗЗ „Крайморска Добруджа” с код BG0000130. Общата площ на зоната е 48 340,11 
ха. Обхваща части от землищата на с. Видно, с. Вранино, с. Иречек, с. Камен бряг, с. 
Нейково, с. Поручик Чунчево, с. Септемврийци, с. Хаджи Димитър и с. Челопечене, община 
Каварна; 

- ЗЗ „Комплекс Калиакра” с код BG0000573. Общата площ на зоната е 48 340,11 ха, 
от които 43 724 ха морски пространства. В границите на зоната попадат  части от землищата 
на гр. Каварна, с. Божурец, с. Българево, с. Камен бряг, с. Свети Никола, и с. Топола, община 
Каварна. 

 
 1.2. Социална среда  

1.2.1. Население 

Към 31.12.2018 г. населението на община Каварна наброява 14 020 души, което 
представлява 0,2 % от населението на страната. Следвайки общата за страната тенденция за 
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намаление на населението в периода 2012 – 2018 г., населението на общината също 
намалява, но с по-голям темп от средния за  страната – с 7,1 % при средно за страната 3,9%. 

 
Таблица № 2. Брой на населението в общината в периода 2012 – 2018 г. 

Година 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Население 
брой 

15 095 14 942 14 757 14 575 14 394 14 208 14 020 

НСИ 
 
В общината мъжете са  6 763 (48,2%), а жените – 7 257 (51,8%) или на 1 000 мъже се 

падат 1 073 жени при средно за областта 1058.  
Продължава процесът на остаряване на населението в общината, макар че темпото на 

намаляване на естествения прираст (разликата между ражданията и умиранията) в 
последните три години се запазва.  

 
Таблица № 3. Тенденция за намаляване на естествения прираст 

Година 2015 2016 2017 
 Брой На 1000 души Брой На 1000 души Брой На 1000 души 
Каварна -145 -9,9 -98 -6,8 -129 -9,1 
Област Добрич  -8,5  -7,3  -8,8 
България  -6,2  -6  -6,5 

 
Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна 

възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст.  
 
Таблица № 4.  Възрастова структура на населението в общината  
Възрастова категория  Население  

Брой 
Процентно 
отношение   

под трудоспособна възраст 2 104 15% 
в трудоспособна възраст 8 239 58,8% 
над трудоспособна възраст 3 677 26,2% 

 
Отношението на населението на възраст на 65 и повече години към населението на 

възраст от 15 до 64 години в община Каварна към 31.12.2018 г. е 28,34%, при средно за 
страната – 21,3%.  

Териториално населението е разпределено в град Каварна - 10 767 души или 76,8 % от 
населението на общината и в селата – 3 335 души или 23,2%.  

По населени места се очертават значителни различия във възрастовия състав на 
населението. В град Каварна възрастовата структура е разпределена както следва:  0 до 19 г. 
– 19,6 %, от 20 до 64 г. – 60,6 %  и над 65 г. – 19,8 %. В селата населението е в процес на 
остаряване, 0 до 19 г. – 16,7 %, от 20 до 64 г. – 53,5 %  и над 65 г. – 29,7 %.  

В община Каварна гъстотата на населението е 30 души на кв.м при средно за областта 
44 души на кв.м. и 77 души на кв.м за страната.  

Териториите на населените места заемат 4,4% от територията на общината, което е 
близко до средното за страната - около 5 %. Средното отстояние между населените места е 
5 км.  
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Освен функционален, град Каварна е и пространствен център. Като цяло селищната 
мрежа може да се определи като мозаечно-дисперсно разположена в територията. Условно 
може да се определят две зони на насищане на населените места – крайморска и аграрна. 
Крайморската зона обхваща 6 населени места (с. Топола, с. Божурец, гр. Каварна, с. 
Българево, с. Свети Никола, с. Камен бряг) с население – 87 % от общото. Аграрната зона 
обхваща останалите 15 населени места с население 13 % от общото.  

 
1.2.2. Уязвими групи  

Уязвимите групи на територията на община Каварна са: 
• лица с трайни увреждания – 819 души, от тях 30 са деца с трайни увреждания; 
• семейства под прага на бедността – през отоплителния сезон 2018-2019 г. с целева 

помощ за отопление са подпомогнати 261 семейства от общината;  
• възрастни хора – 3138 души в общината са на възраст на 65 и повече години.  

 
1.2.3. Етническо разнообразие 
Етническата структура на населението в община Каварна по данни от преброяването 

1.02.2011 г. показва, че преобладава българската етническа група. Като българи са се 
определили 77.6% от общия брой на отговорилите на въпроса за етническа принадлежност, 
от турската етническа група - 4.3%, а от ромската – 15.1% от самоопределилите се.   

 
1.2.4. Домакинства 

Към 1.02.2011 г. в община Каварна са преброени 5773 домакинства. О тях 
едночленни са 25,41% от домакинствата, двучленни - 29,15%, тричленни са 21,16%, 
четиричленни и повече - 24,26% от домакинствата. Средният брой членове в едно 
домакинство в общината е 2,6 - 2,7.  

 

1.3. Инфраструктура 

1.3.1. Сграден фонд 

По данни от преброяването към 1.02.2011 г. на територията на общината има 
изградени общо 5 399 жилищни сгради, от които 2 500 в общинския център. Общият брой на 
жилищата е 9112, в град Каварна – 3839, в селата – 2445. Делът на обитаваните жилища е 
57,9% от всички жилища в общината.  

Преобладаващата част от жилищните сгради в община Каварна са едноетажни – 4 125 
или 76,4%, двуетажни – 1007 или 18,65%, триетажни - 2,66%, четириетажни – 1,37%. 
Сградите на пет и повече етажа са 0,9% от всички сгради.   

Най-голям е делът на масивните сгради – 86,1%. Стоманобетонните сгради са 3%.  
При строителството на голяма част от жилищните сгради не са взети специални мерки 
против земетръсна опасност. 

 
Таблица № 5.  Сгради и жилища  в община Каварна 

№ 
по 
ред 

Населено място 
Брой 

сгради 
Брой 

жилища 
Обитавани 

Необитавани 

Годни за 
настаняване 

Саморушащи 
се 

1. Белгун 227 212 201 12 10 
2. Било 80 80 54 18 10 
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3. Божурец 101 241 116 16 0 
4. Българево 569 466 450 0 0 
5. Видно 179 176 96 46 50 
6. Вранино 156 138 102 32 18 
7. Иречек 20 19 11 5 12 
8. Каварна 2500 3838 2430 28 11 
9. Камен бряг 138 131 112 18 14 
10. Крупен 34 34 28 6 8 
11. Могилище 98 90 43 66 10 
12. Нейково 97 107 52 43 15 
13. Поручик Чунчево 67 66 50 1 7 
14. Раковски 142 166 145 12 9 
15. Свети Никола 70 65 54 11 2 
16. Селце 86 77 48 30 4 
17. Септемврийци 152 179 124 1 20 
18. Топола 126 161 86 4 6 
19. Травник 6 10 14 3 2 
20. Хаджи Димитър 108 104 118 5 7 
21. Челопечене 87 79 56 28 10 

 
1.3.2. Транспортна инфраструктура  

Транспортните връзки на община Каварна се осигуряват от първокласния път I-9, с 
европейска категория Е-87 по крайбрежното направление Румъния/Дуранкулак/-Шабла–
Каварна-Балчик-Варна-Бургас-/Малко Търново/ Турция, част от Трансевропейската 
транспортна мрежа ТЕN-T. Пътят обслужва главно транзитните туристически потоци във 
вътрешността на крайбрежието и преките връзки с регионалния център Варна, без да 
улеснява транспортния достъп до областния център Добрич. Пътят е в добро 
експлоатационно състояние, което улеснява транспортните комуникации на общината с 
вътрешността на страната и съседните общини.  

В дълбочина територията на общината се обслужва от третокласните пътища: 
• път III-296 Генерал Тошево – Преселенци – Василево - Каварна - 15,800 км;   
• път III-2961 (Василево-Каварна)Конаре – Белгун – Септемврийци - Нейково-

Божаново - (Дуранкулак-Шабла) с дължина 16,600 км. Пътят обслужва най-северната част на 
общината и е в изключително лошо състояние, което затруднява достъпа до общинския 
център;      

• път III-2963 (Василево-Каварна) Вранино – Челопечене – Белгун – Сърнино -
Спасово с дължина 12,900 км;  

• път III-901 Шабла – Тюленово - Камен бряг – Българево - Каварна с дължина 22,8 
км.  

Общата дължина на републиканска пътна мрежа на територията на общината е 90,420 
км. Гъстотата на републиканската пътна мрежа в община Каварна (0,198 км/кв.км) е много 
по-висока от средната за област Добрич (0,175) и средната за страната (0,178). 

Общата гъстота на пътната мрежа в община Каварна (0,343) е почти равна на средната 
за страната (0.339) и по-висока от средната за областта (0,322). 

Общинската пътна мрежа е 73,285 км. Общинската пътна мрежа е по-слабо развита, с 
гъстота 0,145 км/кв.км, колкото средната за област Добрич (0,147), но много по-ниска от 
средната за страната (0,161). 
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Добре развитата републиканска пътна мрежа в община Каварна осигурява пряко 
транспортното обслужване на голяма част от населените места, а останалите се обслужват от 
общински пътища. 

 
1.3.3. Инфраструктура за доставките на основни стоки/услуги 
1.3.3.1. Доставка на енергия 
Електроснабдяването на община Каварна се осигурява от националната енергийна 

система посредством една подстанция с мощност 41 мVA, намираща се в град Каварна с 
трансформация на напрежението 110/20 кV. Подстанцията е свързана на 110 кV с 
подстанциите от съседните общини – п/ст „Балчик” и п/ст „Шабла”.  

Отделните населени места получават електрозахранване от електроразпределителната 
мрежа средно напрежение чрез въздушни изводи 20 кV от подстанцията 110/20 кV, 178 
трафопоста и 17 изводи високо напрежение 20 кV, а  инсталираната мощност е  67 037 кVA. 
През общината преминава един електропровод с напрежение 110 кV от Балчик за Шабла и 
два електропровода 20 кV съответно с дължина 15 км и 180 км. Повечето от стълбовете са 
бетонни и желязо-решетъчни.  

„ЕНЕРГО ПРО Варна“ ЕАД е компанията, която снабдява с електроенергия 
потребителите на община Каварна. Дружеството, което отговаря за поддържането на 
електроразпределителната мрежа в общината е „Електроразпределение Север“АД 

Метеорологичната характеристика на общината е предпоставка за развиване на 
производството на електроенергия посредством ветрови енергийни паркове. Община 
Каварна попада в т.н. зона на „голямата ветроенергетика”. Изградените мощности в община 
Каварна са над 370 MW от 67 броя ЕЦ. Тук е изграден най-големият в България парк с 
ветрогенератори - „Свети Никола”, разпростиращ се на територия с размери 6х10 км. 
Изграждането му възлиза на стойност 270 млн. евро. Инсталираната мощност е 156 MW, 
като централата има капацитет да произвежда 340 гигаватчаса годишно. Другият по-голям 
ветропарк е ВтЕЦ „Калиакра”, с мощност 35 MW в землището на с. Българево, както и ВтЕЦ 
„Хаос”, с мощност 16 MW в землището на с. Могилище. 

В община Каварна функционират и две подстанции 110/20 кV, изградени като 
собствени към големите ветропаркове, отдаващи произведената електроенергия в системата 
110 kV. Такива са п/ст “Св. Никола”, свързана на 110 kV към п/ст „Каварна” и п/ст „Шабла”, 
и п/ст “Българево”, свързана към п/ст „Каварна”.  

 

1.3.3.2. Газоснабдяване  

Газоснабдяването на община Каварна се осъществява от „Каварна газ” ООД град 
Каварна, лицензиран за разпределение и обществено газоснабдяване на територията на 
общината. За целта се използва природен газ, добиван в газовото находище, находящо се в 
местността Зеленка край Черноморското крайбрежие до с. Българево, стопанисвано от 
„Проучване и добив на нефт и газ“ АД - гр. Плевен съгласно държавна концесия от 
12.09.2013 г. за срок от 35 години.  

От газовото находище с. Българево до  регулацията на града е изграден 
разпределителен газопровод с обща дължина 11 565 м, чрез който се подава газът към 
стопански потребители и ГРМ - Каварна. Изградената газоразпределителна мрежа в гр. 
Каварна е с обща дължина 38,6 км и захранва 846 бр. битови потребители, 21 бр. 
промишлени консуматори и 112 бр. обществени и административни консуматори, а 
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изградената мрежа в с. Българево е с обща дължина 4,1 км и захранва 24 бр. битови 
потребители и 9 бр. обществени и административни консуматори. 

 

1.3.3.3. Водоснабдителна и канализационна услуга   

Водоснабдяването на община Каварна се осъществява от два водоносни хоризонта 
чрез сондажни кладенци и каптирани извори, без използване на пречиствателни станции за 
питейни води. Около 90 % от необходимите водни ресурси се добиват от дълбоки подземни 
води.  

Община Каварна се водоснабдява от 12 броя сондажни кладенци (Селце, Крупен, 
Било, Нейково, Септемврийци, Белгун, Раковски и Р-97 – Могилище), 2 броя шахтови 
кладенци (Каварна), 2 броя каптажи (Каварна) и 2 помпени станции (Каварна и Болата).  

Общата дължина на водопроводната мрежа е 273,3 км, като външната водопроводна 
мрежа е с обща дължина 106,2 км, вътрешната водопроводна мрежа е 167,1 км, в т.ч.  
водопроводната мрежа в град Каварна е с дължина 56 км.    

В община Каварна канализационна система е изградена само в общинския център – 
град Каварна, вкл. в курортната зона. Общата дължина на мрежата е 28,233 км, като 2,4 км от 
тях са довеждащ колектор до Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ). 

Селата в общината са без канализация. Отпадъчните води се изпускат в попивни ями, 
което създава опасност от замърсяване на подпочвените води. 

Относителният дял на обхванатото от обществена канализация и ПСОВ население в 
община Каварна е 62%, което е по-малко от средните показатели за област Добрич (69,4%) и 
този за страната (74%).  

„В и К Добрич“ АД гр. Добрич експлоатира канализационната мрежа и ПСОВ -  
Каварна.  

ПСОВ е предназначена за пречистване на битовите отпадъчни води на гр. Каварна и е 
от смесен тип. В пречиствателната станция се извършва механично и биологично 
пречистване на водите, обеззаразяването им и третиране на утайките – стабилизиране, 
уплътняване и обезводняване на изсушителните полета.  

 
1.3.3.4. Напоителна система 

Изградените поливни площи в общината са 14 660 дка. Разположени са в землищата 
на Белгун, Вранино, Иречек, Селце, Раковски и Каварна. Водоизточници са дълбоки 
сондажни кладенци. 

 
1.3.3.5. Съобщения 

Пощенски станции има в град Каварна и в селата Българево, Вранино и Белгун. В 
град Каварна и село Българево е изградена местна кабелна телевизия.  

Териториалното покритие на мобилните оператори е непълно в северната част на 
общината.   

 
1.3.3.6. Здравни услуги 

Болнична помощ в общината се предоставя от едно лечебно заведение – „МБАЛ-
Каварна”ЕООД град Каварна. Болницата разполага с 54 легла.  Болничното заведение освен 
населението на община Каварна и обслужва и съседната община Шабла.  
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Извънболничната помощ в общината е представена от 7 амбулатории за първична 
медицинска помощ и 6 амбулатории за специализирана медицинска помощ, в т.ч. два 
медицински центрове - „Медицински център І - Каварна” ЕООД гр. Каварна и Медицински 
център „Евромедика” ЕООД. Териториалната локализация на лечебните заведения за 
първична извънболнична медицинска помощ показва, че те са разположени основно в гр. 
Каварна и една в с. Българево.  

В общината практикуват общо 31 лекари. В община Каварна един лекар обслужва 458 
души, което е повече от средното за област Добрич – 1 лекар на 368 души и за страната – 1 
лекар на 234 души (към 31.12.2017 г.).  

През 2018 г. в общината 2 029 души са обслужвани от 1 общопрактикуващ лекар при 
средно за областта – 1376 души, обслужвани от 1 ОПЛ.  

В сградата на МБАЛ се помещава и филиал на Спешна медицинска помощ към 
Центъра за спешна медицинска помощ – Добрич. Филиалът разполага с 1 лекарски и 1 
стационарен екип.  

Лекарственото обслужване се осъществява от три аптеки в град Каварна. 
 

1.3.4.7. Образование  

Предучилищното образование в общината включва 7 детски градини – 3 на 
територията на град Каварна и 4 в селата (Българево, Вранино, Раковски и Септемврийци). 
Те се посещават от 341 деца. Училищната мрежа включва 7 училища, от които 6 общински и 
1 държавно. В тях се обучават 1072 ученици. В град Каварна работи детска ясла с 60 деца. 

 
1.3.3.8. Социални услуги 

Социалните услуги се осъществяват от дейността на Домашен социален патронаж в 
град Каварна и Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Свети Пантелеймон“. 
ДСП обслужва нуждаещите се лица от град Каварна и селата Българево, Божурец, 
Могилище, Вранино и Челопечене. ДПЛУИ се намира  в землището на село Свети Никола и 
предоставя услуга на 120 потребители.   

 
1.3.4. Промишлена инфраструктура  

В община Каварна няма работещо голямо промишлено предприятие. Регистрираните 
фирми на територията на община Каварна са над 700, като с най-висок относителен дял на 
регистрираните предприятия е търговията – 31.2, хотелиерство и ресторантьорство – 9.6, 
преработваща промишленост – 7.2%, транспорт – 3.8%, строителство – 6.6%, селско 
стопанство – 15.0%. В структурно отношение в местната икономика преобладават микро- и 
малки предприятия, като техният относителен дял е 99%. Те са предимно в сферата на 
търговията, туризма (хотели и ресторанти), селското стопанство. 

 Основни структуроопределящи производства на територията на община Каварна са: 
производство на облекло; производство на машини и оборудване; дървен материал и изделия 
от него; производство на хранителни продукти;.  

По отношение на текстилната промишленост и производството на трикотаж и облекло 
фирмите осигуряват голяма част от заетостта в промишлеността, предимно жени. 
“Текспорт”ЕООД гр. Каварна е с чуждо участие и произвежда облекла, предимно на ишлеме.  

Производството на машини и оборудване (“МБИ - България”ЕООД гр. София и 
„Камаш”АД), въпреки неблагоприятното въздействие на икономическата криза и 
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редуцирането на производството, осигурява  заетостта, главно  на мъже. “МБИ - 
България”ЕООД е производител на всички видове кофи за багери, с чуждо участие.  

Производството на мебели е представено основно от фирма „Калацерка”,  предимно 
експортно ориентирана продукция - мека и корпусна мебел от естествени материали.  

Друг отрасъл, който дава поминък на живущите в Каварна, е производството на 
алуминиева и PVC дограма. 

Добре развит отрасъл е производството на хляб и хлебни изделия, концентрирано в 
няколко малки фирми: „Гергана-Деница“ЕООД, „Борисов-Драганов“ООД, „Стони - 77“ООД.  
 

1.3.5. Селскостопанска инфраструктура 

Селско стопанство 

Селското стопанство е най-важния дял на икономиката на общината. Равнинният 
терен и продородните почви са предпоставка за добро развитие на селското стопанство. 
Общината е един от големите производители на селскостопанска продукция в страната. 
Земеделските земи заемат 419 660 дка и представляват 87,2 от общата площ на общината при 
средно за страната 58%.  

 
Таблица № 6. Структура на територията на общината по начин на ползване  

Вид територия Площ 
Дял от общата 

територия 

Земеделски територии 419 659 дка  87.2%  

Горски територии 29 089 дка 6,0% 

Населени места и урбанизирани територии  29 193 дка 6,1% 

Водни течения и водни площи 112 дка 
дктериториите 

0,02% 

Територии за добив на полезни изкопаеми 749 дка 0,2% 

Територии за транспорт и инфраструктура 2 520 дка 0,5% 

 
Обработваемата земя в земеделските територии е с обща площ 374 319 дка, 97,5% от 

земеделските територии при средно 90,9% за страната. Обработваемата земя включва в себе 
си площта на нивите с относителен дял 97,5%, трайните насаждения – 2,1%, естествени 
ливади – 0,02%, други обработваеми земи – 0,4%. Мерите и пасищата са с площ от 35 983 
дка. 

Общината е традиционен производител на зърнени, зърнено-фуражни и маслодайни 
култури. Открояват се три култури – пшеница, слънчоглед и царевица за зърно. Те заемат 
83,57 % от обработваемата земя на общината.  

Освен трите основни култури, в общината се отглеждат и много други, но те не заемат 
особено място в общия обем на произвежданата от растениевъдството продукция.В 
последните години на територията на общината се създават много нови масиви с трайни 
насаждения.  

На територията на общината за стопанската 2017/2018 г. има регистрирани 420 
юридически и физически лица, обработващи земеделска земя. По обработваната земеделска 
площ се разпределят както следва: до 50 дка – 258; до 100 дка – 70; до 500 дка – 76; над 500 
дка – 16. 
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На територията на град Каварна функционират и обекти за съхранение на зърно, от 
които с по-голям капацитет са на “Доминион Грейн България”АД гр. Варна, 
„Агросилоз“ЕООД гр. Каварна, „Камел – 2003“ЕООД гр. Бургас, „Агроспектър“ООД гр. 
Каварна. 

На територията на общината има една ферма за отглеждане на животни в село 
Септемврийци с капацитет 12 000 прасета, собственост на българо-португалското дружество 
“Белсуин”.   

 

1.4. Икономика  

1.4.1. Регионална икономика и растеж 

Брутният вътрешен продукт на област Добрич за 2017 г. е 1 582  млн. лв., а БВП на 
глава от населението е 8 925 лв при 14 280 лв. за страната. 

Брутната добавена стойност за областта е 1 372 млн. лв., разпределена по основни 
икономически сектори, както следва: 

- аграрен сектор - 224 млн. лв. или 16,32% при 3 559 млн. лв или 4,69% за страната; 
- индустрия - 353 млн. лв. или 25,72% при 9 487 млн. лв. или 28,44% за страната; 
- услуги - 795 млн. лв. или 57,94% при 19 390 млн. лв. или 66,86% за страната. 
 

1.4.2. Заетост и доходи 

Икономически активните лица в общината са 5797 души, а относителният дял на 
населението на 15 и повече навършени години е 58,8% при 55,3 % за страната. В тази 
категория от населението попадат лицата във възрастовата група от 15 до 64-годишна 
възраст. В категорията на икономически активното население от значение е броят на заетите 
лица. Структурата на икономически активното население се определя от броя (съответно 
относителния дял) на заетите и безработните лица. 

Броят на заетите лица е един от индикаторите за състоянието на икономиката. В 
община Каварна в различните отрасли на икономиката са заети общо 4800 души на възраст 
15-64 години, а броят на наетите лица (без самонаети и работодатели) е 85.2% от заетите.  

Като положителна тенденция следва да се отбележи нарастването на броя на заетите 
във важни структуроопределящи отрасли на общинската икономика в периода 2013-2016 г. – 
преработваща промишленост (с около 120 човека или 33.2%), селско, горско и рибно 
стопанство (с около 80 човека или 13.6%), хотелиерство и ресторантьорство с около 50 
човека или 9.6%) и др. 

Наблюдава се трайна тенденция за намаляване на равнището на безработица в 
общината - от 13.38% през 2014 на 7.52% в края на 2018 г. 

 

Таблица № 7. Равнище на безработица 
Община  Каварна 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Регистрирани  безработни лица 
средногодишно 

765 677 611 555 430 

Равнище на безработица 13.38% 11.84% 10.69% 9.71% 7.52% 

ДБТ – Каварна 
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По отношение на коефициента (равнището) на безработица към 2018 г. Община 
Каварна е в неблагоприятна позиция от средното състояние за страната (5.2%), но е в по-
добра ситуация в сравнение със средното равнище за  област Добрич (8.5%).  

Наблюдава се колебливост в равнището на безработица в общината, свързана със 
сезонната заетост на работната сила, като през зимния сезон безработицата е по-висока, а 
през летния сезон се понижава.  

 

Доходи на населението 

В структурата на доходите, основната им част се формира от заплати, следвани от 
доходи от пенсии, доходи от стопанска дейност и др. В периода от 2005 до 2010 г. се 
наблюдава определен ръст в размера на средната годишна заплата на наетия персонал.  

Размерът на работната сила в отделните отрасли до голяма степен отразява отраслова 
и професионално-образователна структура на наетите лица в отделните отрасли на социално-
икономическия комплекс на община Каварна. Данните показват, че във всички отрасли е 
налице ръст в размера на работната заплата.  

 

1.4.3. Туризъм и природни ресурси 

Природните реакреацинни ресурси в община Каварна са предпоставка за успешно 
развитие на туризма. Характерно за дейността е подчертаната сезонност в предлагането на 
туристическите услуги и другите съпътстващи ги дейности.  

В общината има възможности за развитие на разнообразни форми на туризъм: морски, 
културен, здравен, СПА и уелнес, селски, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, 
спортен, ловен, голф и друг туризъм. За развитието на туризма в общината съществуват 
редица предпоставки: 

- морски туризъм – брегова черноморска плажна ивица с площ 74 000 кв.м с площни 
характеристики: к.к. „Русалка” – 14 000 кв.м; к.к. Каварна – 28 500 кв.м; Божурец - Топола – 
7500 кв.м; к.к. Карвуна – 24 000 кв.м; 

- селски туризъм – реални възможности за развитие на този вид туризъм има в селата 
Българево, Свети Никола, Камен бряг, Топола, Божурец; 

- научно-познавателен туризъм в защитените територии (резерват „Калиакра”, 
Защитена местност и национален археологически резерват „Яйлата”, Защитена местност 
„Степите”), влажна зона „Тауклиман” и влажна зона „Болата” 

- културен туризъм – Градски исторически музей - гр. Каварна, Експозиция 
“Добруджа и морето”, Етнографски комплекс, Художествена галерия, нос Чиракман; 

- пещерен туризъм – множеството пещери край брега на Черно море; 
- екотуризъм във всички негови форми от семейната почивка в уюта на традиционната 

селска къща в Българево, Камен бряг или Топола до специализирания туризъм – наблюдения 
и фотографиране на птици и растения, на делфини и различни риби в крайбрежните води, 
запознаване с богатото културно-историческо наследство; 

- орнитоложки туризъм (местността Икантълъка, местността Болата, Яйлата) и 
характерната за района степна растителност и редки видове, вписани в Червената книга на 
България (местността „Болата”, нос Калиакра, природо-археологическият резерват „Яйлата” 
(широколистният божур); 

- голф туризъм - между селата Божурец и Топола на голф игрище "Тракийски скали"; 
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- събитиен туризъм – привлича все повече туристи и допринася за превръщането на 
Каварна в културна и рок столица на Балканския полуостров с вече ежегодното организиране 
на 6-ти май – празник на гр. Каварна, Международен общобългарски младежки фолклорен 
събор „С България в сърцето”, Миден и рибен фест; 

- ловен туризъм в Муфлоново стопанство – с. Българево. 
Макар и структуроопределящ, туризмът е традиционен и все още твърде скромно 

базиран на богатствата на природата.  Данните показват, че за периода 2014 – 2018 г. се 
наблюдава количествено нарастване на всички показатели за развитие на туризма в 
общината – брой легла, брой туристи, брой реализирани нощувки (табл. 8). 

 

Таблица № 8. Справка за местата за настаняване в община Каварна за периода 2014 - 
2018 г. 

Година Брой легла Брой туристи 

Брой реализирани 
нощувки 

Общ брой 
реализирани 

нощувки Българи Чужденци 

2014 2 914 19 176 Х Х 119 270 

2015 3 025 24 805 31 762 122 035 153 797 

2016  3 290 36 249 39 102 157 364 196 466 

2017  3 742 41 844 24 632 177 760 202 392 

2018 4 746 58 076 49 696 223 442 273 138 

 Общинска администрация Каварна 

 

2. Описание на рисковете, характерни за общината и характеристика на тяхната 

вероятност и последствия 

Рискът от бедствия се дефинира като вероятност да се случи нещо, което ще има 
вредни последствия за живота и здравето на населението, имуществото или за околната 
среда. Рискът се измерва по отношение на вредните последствия и вероятността.  

2.1. Определяне на списък на опасностите 

За определяне на опасностите е изготвен списък на всички известни опасности в 
района на община Каварна. Изготвеният списък на опасностите/източници на риск се 
основава на знанията на членовете на работната група и СНРБ за местните опасности и 
рискове, действащия общински ПЗБ и изготвените оценки и карти на рисковете съгласно 
Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране 
на рисковете от бедствия.  

Опасности/източници на риск от бедствия на територията на община Каварна: 

1. Земетресения  
2. Дъждовно-речни наводнения 
3. Морски наводнения 
4. Свлачища 
5. Срутища 
6. Горски пожари 
7. Полски пожари 
8. Пожари - градски условия 
9. Снегонавявания  
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10. Поледици 
11. Радиоактивно замърсяване 
12. Ядрена или радиационна авария и транграничен пренос на радиоактивни вещества 
13. Промишлени аварии 
14. Разлив на опасни вещества 
15. Суши 
16. Високи температури 
17. Екстремно ниски температури 
18. Бурни ветрове 
19. Градушки 
20. Абразия 
21. Ерозия 
22. Втечняване на слаби почви 
23. Набъбване на строителни почви 
24. Нефтен разлив 
25. Големи транспортни произшествия - автомобилен транспорт 
26. Големи транспортни произшествия - воден транспорт 
27. Прекъсване на доставките на основна стока/услуга 
28. Човешка пандемия 
29. Животинска епидемия 
Списъкът е включен в колона „Идентифициране на опасностите“ от Таблицата  за 

оценка на риска по приложение № 6. 
 
2.2. Сценарии  

2.2.1. Сценарий за земетресение 

Разрушителният ефект от земетресенията се дължи на процесите, протичащи на 
земната повърхност в района на епицентъра. Земетресението е комплексна катастрофа. 
Освен преките поражения - разрушения и изменения в релефа, не по-малко са и вторичните 
отрицателни ефекти, съпътстващи земния трус или получени като негово следствие. Това са: 
пожари и взривове, вследствие повреди в електрозахранващи и газозахранващи инсталации; 
наводнения,  вследствие на огромни водни вълни;  епидемии, причинени от нарушения във 
водоснабдяването и канализацията; радиационна опасност при разрушаване в ядрено-
енергетични обекти и др.  

Територията на България се характеризира с висока сеизмична активност и е сред 
класифицираните като “втори ранг земетръсно-опасни участъци” по Земята. Тази територия 
попада под въздействието както на вътрешни, така и на външни за страната сеизмогенни 
райони с очакван магнитуд до 8 по Рихтер (приложение № 1.3) и интензивност от 9-та и по-
висока степен по скалата на Медведев – Шпонхоер – Карник. 

Най-опасни последствия на територията на страната могат да се предизвикат от силни 
земетресения в един от трите вътрешни сеизмични района: Североизточен, Средногорски и 
Рило-Родопски. Като цяло 98 % от територията на България ще бъде подложена на 
сеизмично въздействие с интензивност от 7-ма и по-висока степен, от които с интензивност 
от 7-ма степен – 51 %, с 8-ма степен – 28 %, с 9-та и по-висока степен – 19 %. В тези райони 
попадат населени места с население около 6 340 000 души, представляващо 80 % от 
населението на страната и могат да бъдат разрушени частично или напълно 26 % от сградния 
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фонд. В райони с интензивност от 8-ма и 9-та степени по скалата на МШК–64 попадат около 
5 900 000 души, което е 74 % от населението на страната. 

При земетресение от висока степен се очакват значителни разрушения на 
инфраструктурата на страната, което ще затрудни нормалното функциониране на държавата. 
Възможни са взривове, пожари и в различна степен разрушения на около 30-35 % от 
жилищните сгради, промишлените обекти и хидросъоръженията в засегнатите райони. 

Община Каварна се намира в Североизточния сеизмичен район, включващ 
Горнооряховската сеизмична зона (очакван магнитуд по Рихтер до 7,5, интензивност от IX и 
по-висока степен по скалата на Медведев–Шпонхоер-Карник), Шабленска сеизмична зона 
(максимален магнитуд до 8, интензивност поне от IX степен по Черноморското крайбрежие) 
и Дуловската зона (максимален магнитуд 7,5, поради относително голямата дълбочина на 
огнището максималното въздействие е с интензивност над VIII степен). 

Територията на общината попада в Шабленската сеизмична зона с дълбочина на 
земетресенията до 20 км, интензивност VIII - IX степен по скалата на МШК–64 и магнитуд - 7,6 - 
8,0  по скалата на Рихтер.  

На север от общината се намира Вранчанският сеизмичен район, а на запад 
Горнооряховската сеизмична зона, които оказват влияния върху сеизмичната обстановка в 
района. Едни от най-дълбоките земетресения на Европейския континент, респективно и в 
нашата страна са станали в планината Вранча в Република Румъния. Последното 
разрушително земетресение (04.03.1977 г.) е с дълбочина на огнището около 100 км и 
магнитуд 7,2 по скалата на Рихтер. В Североизточна България е усетено с магнитуд VII 
степен по скалата на Рихтер. Земетресението отне около 2000 човешки живота, ранени над 
11300 души, като 90% от жертвите бяха в Р. Румъния. В България също имаше значителни 
разрушения и над 100 човешки жертви. 

Земетресенията, проявени в Шабленската сеизмична зона, са от вертикален тип – 
засягат малка площ, но нанасят тежки разрушения. Тук през I век пр.н.е. е станало най-
старото документирано земетресение по българските земи. Според сведенията на древните 
автори Страбон, Помпоний Мела и Плиний земетресение е разкъсало Чиракманското плато и 
погребало в Черно море античния град Бизоне. Тази зона е известна и с разрушителните 
земетресения от 1444 и 1901 г. Второто земетресение (на 31.03.1901 г. в 9.10.22 часа) е с 
магнитуд М=7,2, интензивност IX степен и епицентър на 10 км. южно от нос Калиакра и 
дълбочина на хипоцентъра 14 км. То е предизвикало значителни разрушения по брега между 
Балчик и Шабла, придружено е било от силно бучене и слабо цунами. С интензивност от X 
степен е било в Калиакра, Камен бряг, Свети Никола, Тюленово, Българево и др. В Каварна, 
Балчик и Шабла е с интензивност от IX степен. Жертвите от земетресението са 4, броят на 
разрушените сгради е повече от 1500, щетите са за повече от 265 хил. лева. Земетресението е 
предизвикало пропадане на около 200 дка от брега при Калиакра и Балчик. Афтершоковете е 
имало  в течение на 2 години. Земетресението е  усетено на площ от 610 хил. кв.км.     

Няколко по-слаби събития са регистрирани до сега (08.09.1911 г., М=4.8 и 30.06.1956 
г., М=5.5). Тази зона е известна с не особено дълъг времеви период за силните земетресения. 
Изследвания показват, че на всеки 450-500 години земетресения с магнитуд около 7.0 
поразяват тази област (по археологически и исторически данни).  
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Фиг. 1 Сеизмично райониране на България 

 
Съгласно картата на сеизмичното райониране на Република България за период 1000 

години към Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и 
съоръжения в земетръсни райони община Каварна попада в райони с интензивност VIII и IX 
степен по скалата на МШК. По-голямата част от територията на общината е с най-висока 
степен на очакваните въздействия – IX. В района с интензивност от IX степен попада 83 %  
от територията на общината и 94,5 % от живущото население. В зоната с интензивност VIII 
степен попадат селата Белгун, Било, Септемврийци с 785 човека. 

В резултат на сеизмичното въздействие по сценарий за възникване на земетресение с 
интензивност от VIII степен е възможно възникване на следната обстановка:  

• паника и наранявания на хора; 
• средни, частични и слаби разрушения на сградния фонд; 
• част от населението ще остане без подслон, нуждаещо се от настаняване и 

осигуряване с необходими средства за живеене; 
• нарушаване на връзки в тръбопроводи; 
• вероятни прекъсвания на електроподаване и на телефонни линии; 
• вероятни прекъсвания на участъци от транспортната инфраструктура, поради 

свличания и слягания на почва, срутвания на скални късове и др.; 
• вероятни са пожари в ограничени размери. 
При земетресения с магнитуд над 7 и интензивност  IX степен  в епицентралната 

област се наблюдават смесени ефекти от земетръсното въздействие върху хора, сгради и 
природна среда. В резултат на сеизмичното въздействие е възможно възникване на следната 
обстановка: 

• човешки жертви и затрупани хора, нуждаещи се от спасяване; 
• пълни, силни, частични и слаби разрушения на сградния фонд; 
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• значителна част от населението ще остане без подслон, нуждаещо се от настаняване 
и всестранно осигуряване;  

• необходимост от медицинско обслужване, от подслон, завивки,  дрехи, храни и вода, 
осветителни и отоплителни източници; 

• нарушаване на електро-, водо- и газоподаване; 
• активизиране на свлачища; 
• възникване производствени аварии и аварии по тръбопроводи, в резултат на което 

може да се получи химическо замърсяване; 
• създаване на сложна пожароопасна обстановка; 
• повишен риск от автопроизшествия; 
• получаване на повреди в хидротехническите съоръжения и възникване на опасност 

от наводнения; 
• нарушаване на транспортната инфраструктура, предизвикани от разрушения на 

пътни съоръжения - /мостове, надлези, тунели, изкривявания на ж.п. линии и др./ - 
неизползваеми транспортни артерии; 

• възникване на епидемии сред населението и животните. 
Последствия – няма данни, но ще са значителни социални, икономически, за 

инфраструктурата и за околната среда.  
Втечняване на слаби почви на територията на България е регистрирано практически 

при всички по-силни земетресения (с магнитуд над 5,0) Процесите на втечняване могат да 
обхванат обширни територии и да увеличат значително разрушителния ефект от 
земетресенията. На територията на община Каварна съгласно картата на вторичните 
сеизмогенни деформации е въможно втечняване на слаби почви в района на Черноморското 
крайбрежие в определени крайбрежни участъци, при наличие на водонаситени алувиални 
отложения. Първите сравнително по-подробни данни за разрушителния ефект на 
Шабленското земетресение недвусмислено показват, че с най-големи повреди са сградите, 
фундирани върху водонаситени алувиални, елувиалноалувиални и пролувиални отложения. 

Активен разлом е разлом, по който движения се установяват и понастоящем. 
Разломът се дефинира като една или повече близко разположени пукнатини, по които е 
нарушена целостта на земната среда и е осъществено преместване на скалите от едната 
страна спрямо тези от другата страна. Повечето разломи са резултат на повтарящо се 
придвижване, което може да става чрез внезапни премествания (предизвикващи 
земетересения) или чрез бавно движение (плъзгане, пълзене по разломната плоскост). 

Успоредно на Черноморския бряг от нос Калиакра до нос Емине в направление 
североизток-югозапад преминава траекторията на Калиакренския разлом. Районът на 
разлома съвпада със сеизмичната зона, той също е твърде опасен, генерирал е не малко 
земетресения. През 2009 г. имаше две не много големи земетресения, а през 2011 г.- още 
едно в района около Шабла. 

Съгласно картата на опасността от активни разломи за района съществува висока 
степен на риск от активни разломи. Активните разломи са особено опасни за 
инфраструктурата, тъй като има разломявания на земната повърхност. 

 
2.2.2. Сценарии за наводнения  

Наводнение е временно покриване на част от сушата с вода, която обичайно не е 
покрита с вода. Обикновено е следствие от разливания на реки, от рязко повишаване на 
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нивото на моретата и океаните, от интензивни валежи и/или интензивно снеготопене, от 
подприщване на течението в речното легло вследствие от натрупване на отпадъци, скални 
материали и дървета, което довежда до намаляване пропускателната му способност. 

Наводненията могат да бъдат: 
- природни, които са причинени предимно при топене на ледове и снегове, при валежи 

или при образуване на запори от ледоход или замръзване; 
- техногенни, които са причинени от други влияния - при повреда на хидротехническо 

съоръжение, което може да доведе до авария, или при предотвратяване на критични 
ситуации в хидротехническо съоръжение. 

В най-общия случай наводнения може да възникнат от по-бързо или по-бавно 
повишаване на нивото на водата или от заливна висока вълна. В първия случай наводненията 
причиняват наноси, повреда на материали и съоръжения, във втория случай към всичко това 
се добавя и разрушително действие на високата вълна, което довежда до разрушаване на 
сгради и съоръжения. 

Частични наводнения по бреговата ивица на Черно море могат да възникнат при 
бурни и продължителни източни ветрове и силни земетресения с епицентър в морето 
(цунами). 

На територията на общината няма язовири. Язовир „Македонка“, който е на 
територията на община Балчик, е изграден да ретензира високата вълна при наводнение за да 
се предотвратят или намалят щетите в село Вранино. 

Сценарий за дъждовно-речно наводнение 

Най-често в община Каварна стават наводнения от т. нар. дъждовно-речен тип. В 
много случаи се наблюдава комбинирано въздействие на няколко фактора, от които единият 
почти винаги е проливен дъжд.  

През територията на общината преминават няколко по-големи сухи дерета:  в град 
Каварна с обща дължина 3,4 км, в село Раковски с дължина 2,160 км в регулацията на селото, 
в село Хаджи Димитър, в село Вранино, в село Иречек, в село Видно, в село Челопочене, в 
село Белгун, в село Свети Никола. Състоянието и проводимостта на деретата в 
урбанизираните територии е задоволително. Два пъти в годината се извършва почистване на 
прораслите храсти и дървета.   

Най-голяма е опасността за сградите, инфраструктурата и земеделските земи, 
разположени в заливните зони на речните легла и дерета. В резултат на високата вълна 
влачеща дървета, растителност и различни боклуци се затлачват водостоците и мостовете на 
пътните артерии, подприщва се водното течение в деретата, което предизвиква разливи и 
наводняване на големи селскостопански площи, повреди по пътните и тротоарни 
съоръжения, заливане на партерни етажи и избени помещения на жилищни и стопански 
сгради, както и разрушаване на кирпичени сгради и стопански постройки, съпроводено със 
загуби на животни, готова продукция и материални ценности и възможни човешки жертви. 
Възможно е активизиране на свлачищни и срутищни процеси, както и възникване на пожари 
в резултат на къси съединения. 

Поради  спецификата на релефа, наводнения могат да се очакват в голяма част от 
населените места в общината. При проливни дъждове могат да възникнат локални 
наводнения в населените места поради липсата на изградена канализация.   

В резултат от проливни дъждове по разглеждания сценарий за възникване на 
наводнение е възможно възникване на следната обстановка: 
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• паника, наранявания и загинали хора; 
• частични и слаби разрушения по сградния фонд; 
• част от населението ще остане без подслон, нуждаещо се от настаняване и 

осигуряване на средства за живеене; 
• нарушаване на връзки на тръбопроводи за питейни води; 
• вероятни прекъсвания на електрозахранването на засегнатите райони; 
• прекъсвания на транспортната инфраструктура поради пропадане, срутване, 

отнасяне на земни маси от силата на водата, което ще затрудни доставката на основни стоки 
и услуги; 

• възможно е да се обяви карантинен период за цялата община или за засегнатите 
части от нея, за неопределено време поради сложна хигиенно-епидемиологична обстановка. 

Сценарий за морски наводнения (повишаване на морското ниво при 

продължително действие на вятъра) 

На база на резултатите от предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) от 
Плана за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление 
2016 - 2021 са определени райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). 
Част от територията на община Каварна“ попада в РЗПРН „Черно море – Балчик“ с код 
BG2_APSFR_BS_03 с висок риск от морски наводнения. В този район попадат К.К. 
„Карвуна“ и К.К. „Бялата лагуна“.  

Изготвени са карти на риска от морско наводнение с период на повторение 20, 100 и 
1000 години, съответно в отпимистичен и песимистичен сценарий.  

Съгласно картата на риск от наводнение за период от 20 години, песимистичен 
сценарий, са възможни следните неблагоприятни последици:  

• брой засегнати жители – 125;  
• вид стопанска дейност: жилищни райони – 6,35 дка, смесени жилищни райони – 

39,76 дка, комунална инфраструктура - 3,37 дка, транспортна инфраструктура – 40,52 дка, 
техническа инфраструктура – 36,61 дка, места за спорт и отдих – 95,32 дка, зелени територии 
– 2267,63 дка  

• обекти от националната екологична мрежа – Защитени територии по Натура по ЗБР 
– 5 бр./2267,63 дка, защитени територии по ЗЗТ – 1 бр./2061,25 дка;  

Съгласно картата на риск от наводнение за период от 100 години, песимистичен 
сценарий, са възможни следните неблагоприятни последици: 

• брой засегнати жители – 496;  
• вид стопанска дейност: жилищни райони – 15,36 дка, смесени жилищни райони – 

94,71 дка, комунална инфраструктура - 9,06 дка, транспортна инфраструктура – 95,57 дка, 
техническа инфраструктура – 41,01 дка, места за спорт и отдих – 167,05 дка, зелени 
територии – 2996,47 дка  

• обекти от националната екологична мрежа – Защитени територии по Натура по ЗБР 
– 5 бр./3491,20 дка, защитени територии по ЗЗТ – 1 бр./2576,49 дка;  

Съгласно картата на риск от наводнение за период от 1000 години, песимистичен 
сценарий, са възможни следните неблагоприятни последици: 

• брой засегнати жители – 1585;  
• вид стопанска дейност: жилищни райони – 25,78 дка, смесени жилищни райони – 

256,75 дка, комунална инфраструктура - 9,06 дка, транспортна инфраструктура – 243,08 дка, 
техническа инфраструктура – 63,64 дка, места за спорт и отдих – 388,99 дка, зелени 



33 

 

територии – 4319,40 дка  
• обекти от националната екологична мрежа – Защитени територии по Натура по ЗБР 

– 5 бр./5710,01 дка, защитени територии по ЗЗТ – 1 бр./2943,12 дка. 
 

2.2.3. Сценарии за свлачища, срутища, абразия и ерозия   

На територията на нашата страна са разпространени редица рискови геоложки 
процеси с внезапно действие или с периодични активизации, с непрекъснато действие и 
водещи до внезапни (рискови) явления. При анализа, оценката и картографиране на 
геоложкия риск като най-опасни са определени следните геоложки процеси: активни 
разломи, ерозия, абразия, срутища, свлачища и кално-каменни порои, пропадане на льос, 
втечняване на слаби почви, набъбване на строителни почви. 

Съгласно резултатите от изработения „Анализ, оценка и картографиране на 
геоложкия риск“ сумарната геоложката опасност в област Добрич, съставна община на която 
е община Каварна, е определена като висока.  

Свлачищата са едни от основните неблагоприятни явления, които формират 
потенциална геодинамична опасност.  

За оценка на разпространението на свлачищата и свлачищната опасност в Република 
България са съставени регистър и карта на свлачищата в М 1:500 000. 

Общо на територията на Република България са регистрирани, по данни от 
поделенията на “Геозащита” над 1 860 бр. свлачища (в населени места, курортни комплекси, 
вилни зони, пътната мрежа и др.). От свлачищни процеси в регулационните планове на 
населените места са засегнати 2368 сгради, 20 826 м пътища и 19 538 дка земеделски земи и 
горски фондове. 

Свлачищните процеси не са равномерно разпределени по цялата територия на 
страната. Те са концентрирани в отделни области, характерни със специфичен геоложки и 
тектонски строеж. Могат да се отделят няколко региона от страната с по-висока 
концентрация на свлачищни явления. Такива са Дунавското крайбрежие, Черноморското 
крайбрежие, Предбалкана, Софийската и Пернишката котловина, Рило-Родопския масив и 
др. 

В областите, разположени по Черноморското крайбрежие са регистрирани 297 бр. 
свлачища, което представлява 16 % от общия им брой в страната. Във Варненска и Добричка 
област 80 % от свлачищата са по крайбрежието. Значителна част от тях се активизират 
периодично вследствие както на природни фактори, така и на антропогенна намеса.  

На територията на общината от инжерно-геоложките процеси са разпространени: на 
изток – срутища, на запад - мащабни древни, относително сатабилизирани свлачища, в 
челната част на които са развити съвременни активни свличания с малка площ и обхват, 
срутища и абразия.  

Към 31.12.2018 г. на територията на община Каварна са регистрирани 16 бр. 
свлачища (приложение № 5.3). От тях 3 броя са активни са, 5 броя са потенциални и 8 броя 
са стабилизирани. Общата площ на засегнатите от свлачища терени е на територията на 
общината е 8 360 дка.  

На територията на общината са регистрирани 5 абразионни участъци със 
засегната площ 4 000 дка (приложение № 5.4). Абразионните процеси взаимодействат със 
свлачищните. Абразията е с висока степен на риска за района, северно от нос Калиакра и 
средна – за нос Иканталъка.  
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 Срутищата са разпространени главно покрай бреговата ивица на Каварна, нос 
Калиакра и село Камен бряг. Опасността от срутищата се изразява като пряка заплаха за 
изградени сгради, пътища и др. съоръжения.   

Борбата със срутищата е трудна и се изразява в разчистване на падналия материал, 
обрушване на разхлабени блокове по склона или тяхното закрепване чрез анкериране или 
циментация. За предпазване на съществуващи съоръжения се практикува изграждането на 
улавящи подпорни стени, мрежи и др. 

В резултат на свлачищни процеси и срутищни процеси е възможно създаване на 
следната обстановка: 

• пълни, частични и слаби разрушения на сградния фонд в района на свлачището;  
• човешки жертви и затрупани хора, нуждаещи се от спасяване;  
• разрушаване на инфраструктурни обекти.  
От първостепенно значение за предотвратяване на тежки материални загуби от 

активизирането на свлачищата са превантивните мерки, които специализираните структури 
предприемат.  

С цел превенция и ограничаване на въздействието на негативните геодинамични 
процеси, Министерство на регионалното развитие и благоустройството е разработило 
Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на 
Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 
2015–2020 г. Стратегическата цел на програмата е предотвратяване на разрастването на 
свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на 
нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура. 

 
2.2.4. Сценарии за снеговалежи, снежни бури и заледявания      

Спецификата на континенталния климат е в основата на възможни снегонавявания. 
Снежните виелици и заледявания са често явление за нашата страна. Характерни са за 
месеците декември и януари, но могат да се проявят и през останалите зимни месеци. 
Снежните бури и заледявания водят до нарушаване на въздушните комуникации, блокиране 
на пътищата и е възможно да поставят в рискова ситуация живота на много хора. 

Важен фактор, определящ дали снеговалежът има бедствен характер, е скоростта на 
натрупване на снега. Понякога натоварванията от падналия сняг са толкова големи, че се 
разрушават покриви, а в отделни случаи и цели съоръжения. Снеговалежите могат да имат 
бедствен характер главно в населените места, където възпрепятстват, а често и блокират 
напълно всички видове транспорт за различни периоди от време и причиняват значителни 
проблеми в снабдяване на населението с храна, осигуряване на медицинско обслужване, 
прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването. 

Ниските температури са причина за обледяването на електропроводите и други 
открити комуникационни линии. Годишно около 50–60 % от територията на страната е 
засегната от снегонавявания и заледявания. 

Рязката промяна в метеорологичните условия през зимата често довежда до обилни 
снеговалежи, съпроводени със силен вятър. Образуват се снежни преспи и може да възникне 
усложнена обстановка в големи райони или в отделни участъци от републиканската и 
общинската пътна мрежа. Обледяват се електропреносната мрежа и откритите съобщителни 
съоръжения. 
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Снежните бури и снегонавявания като бедствено явление се проявяват с особена острота в 
община Каварна, където голяма част от населените места остават с нарушено електро- и 
водоснабдяване, снабдяване с храна, фураж и с прекъснати транспортни връзки и комуникации.  

В община Каварна непроходими вследствие обилни валежи и навявания стават 
пътищата: 

От републиканската пътна мрежа:  
• участъка между селата Хаджи Димитър и Поручик Чунчево на път I-9 Шабла - 

Каварна; 
• участъка около разклона за село Топола и боровата горичка на път I-9 Каварна - 

Балчик;  
• в участъка между селата Свети Никола и Камен бряг на път III-901;  
• след село Вранино и между Белгун - Челопечене на път III-2963; 
• в участъците Септемврийци-Нейково и Белгун-Конаре на път III-2961; 
От общинската пътна мрежа: 
• между селата Вранино и Иречек на път DОB2141;  
• между село Българево и нос „Калиакра” в учасъка на боровата горичка на път 

DОB1151;  
• на разклона за село Раковски непосредствено до отклонението от I-9 на  път 

DОB3145. 
 

2.2.5. Сценарии за силни ветрове и градушки 

Силните ветрове на територията на страната могат да доведат до прекъсване на 
електроснабдяването, блокиране на пътища, нарушения на инфраструктурата и са заплаха за 
живота и имуществото на хората. 

Ураганният вятър, надхвърлящ значително ветровото натоварване при оразмеряването 
на сгради и обекти, е рядко явление, но въпреки това се случва. Съществува опасност да се 
получи такова натоварване върху конструкцията, че то да надхвърли проектното и да се 
разруши или откъсне част от сградата. Това може да доведе до разрушения, възможни са и 
човешки жертви. 

Големи щети на селското стопанство ежегодно нанасят градушките. Градушката се 
образува в облаци с голямо вертикално развитие при силни възходящи въздушни потоци. 
Скоростта на тези потоци в основата на облака обикновено е 3–5 м/сек, в средата му - 15–20 
м/сек и към върха му - намалява. Такива въздушни потоци носят едри капки преохладена 
вода, които в условията на максимална скорост замръзват и се разрастват за сметка на 
прииждащите нови преохладени капки вода. Едрината им се увеличава до момента на 
преодоляване на скоростта на вертикалното въздушно течение. 

Градушката обикновено пада върху ивици от територията с ширина 3–5 км и дължина 
до 20 км. В света са регистрирани градобитни участъци с ширина 20 км и дължина 100–200 
км. Продължителността на валежа се колебае от няколко секунди до 1 час, най-често - 5–10 
мин. Противоградните станции за обстрелване на градоносните облаци със снаряди е 
единствения ефикасен метод за борба с градушките. 

Повредите от градушки могат да бъдат в много широки граници – повреди по листата 
(които намаляват фотосинтезиращата площ на растенията и са причина за последващи 
инфекции с болести); повреди по плодовете (влошават качеството и търговския им вид); 
унищожаване на реколтата; унищожаване на цели трайни насаждения. В зависимост от 
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големината на ледените късове  пораженията могат да бъдат: счупване на цигли, керемиди, 
прозорци на къщи и автомобили, поражения върху автомобилите и други. 

Смерчовите явления нанасят значителни щети, когато преминават над населени 
места, стопански обекти, горски и земеделски масиви, като не са изключени и човешки 
жертви. Те, като правило, трудно се прогнозират.  

Градоносни бури - за особено опасни се считат гръмотевични бури, придружени с 
градушки. Градушките нанасят щети основно на селското стопанство. При възникване на 
силни гръмотевични бури е задължително изключването на електрозахранването.  

Силни ветрове - това са ветровете със скорост над 14 м/сек. Особено опасни се 
считат ветровете със скорост над 20м/сек. 

 
2.2.6. Сценарии за високи температури и продължителни суши      

Сушата е следствие от намаляването на валежите за дълъг период от време. Често 
редица метеорологични елементи като високи температури, силни ветрове и ниска 
относителна влажност се проявяват съвместно със засушаването, което прави това явление 
много силно изразено. Най-чувствителен на засушаване е сектора на земеделието и 
първичното производство на храни в страната. 

Съществен проблем за областта са засушаванията. Област Добрич е сред 
областите с най-малко водни ресурси на глава от населението. През 30-40 години се 
проявяват дълготрайни засушавания, възникващи в резултат на циркулационни процеси през 
лятото и есента и предизвикват спадане на почвените влагозапаси и косвено влияят върху 
масовите полски и горски пожари.  

Засушаванията възникват при продължителна липса на валежи, съчетано с висока 
транспирация от растенията и изпаряване от почвата. В резултат на това настъпва 
несъответствие между изискванията на растенията и съдържанието на влага в почвата и 
въздуха. Негативният ефект от засушаването зависи и от водните свойства на почвата. 
Краткотрайните засушавания могат да намалят в различна степен добива от културите, а 
продължителните засушавания могат да бъдат катастрофални за производството на 
растителна продукция в цели региони. 

Засушаванията биват от една страна почвени и атмосферни, и от друга страна 
пролетни, летни и есенни. 

Пролетните суши се характеризират с невисока температура на въздуха с малка 
относителна влажност, ниски запаси на продуктивна влага в почвата и сухи ветрове. При 
продължителни пролетни засушавания чувствително пада добива от есенниците, дори и ако 
след това метеорологичните условия се нормализират. 

Летните суши се отличават с високи температури на въздуха и горещи сухи ветрове, 
което в комбинация води до повишена изпаряемост и транспирация. Последействие от 
летните засушавания са намаления добив и силно влошеното качество.  

Есенните засушавания са опасни за новозасятите есенни посеви, тъй като обикновено 
са продължение на летните суши. 

Засушаването през последните години се очертава като един от основните проблеми в 
общината. При подобни засушавания възможността от възникване на пожари се увеличава.  

 
2.2.7. Сценарии за горски и полски пожари   
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Големи пожари могат да възникнат в обекти от промишлеността, критичната 
инфраструктура, в горски масиви и земеделските площи (през периода на жътва). 

Съгласно анализа и оценката на риска от горски пожари горската територия на област 
Добрич заема 65 782 ha - 1,56% от горската територия на България. Залесената площ е 60 285 
ha. Лесистостта на областта е 12,77% - една от най-ниските за страната. По категории 
горските територии се разделят на иглолистни - 2,76%, широколистни - 88,88% и незалесени 
площи - 8,36%. Горските територии, попадащи в I клас на пожарна опасност (висока), са 
18,2% от общата горска територия на областта. 

За периода 2006–2015 г. в горските територии на област Добрич са регистрирани 165 
пожара. За същия период тези пожари са опожарили общо 421,8 ha, или 0,48% от общо 
опожарената за страната площ. Средногодишният процент на опожаряване на горските 
територии на областта е 0,06% - 3,5 пъти по-нисък от средния за страната. Средногодишният 
размер на един пожар за периода е 2,6 ha – 6,19 пъти по-малък от средния за страната.  

Съгласно определянето и картографирането на степента на риска от горски пожари, 
рискът от горски пожари за област Добрич е среден. 

Общата площ на горския фонд в община Каварна е 32 117 дка, което  е 6% от 
територията. Лесистостта на горския фонд на територията на общината е 5,5%, под средната 
лесистост за страната (34%). Делът на горските територии се дължи главно на 
полезащитните горски пояси, докато делът на същинските гори е много нисък. Залесените 
площи на общината попадат в пояса на равнинно-хълмистите дъбови гори на 
Добруджанското Черноморие. По категории горските територии се разделят на 
широколистни високостеблени – 7 506 дка, иглолистни – 2078 дка,  издънкови гори – 9 222 
дка, гори за реконструкция – 2 197 дка и незалесени площи – 3294 дка. Горската дървесна 
растителност е от широколистни видове – летен дъб, цер, обикновен орех, акация, полски 
ясен, мъждрян и др. горски видове. 

Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Сухото време, 
изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната 
обстановка.  

Като стихийно бедствие за общината особено характерни за полските масиви са 
пожарите, които възникват от гръмотевични бури, по небрежност, умишлено или  неконтролира-
но палене на стърнищата. С узряването на земеделските култури през летния период, 
повишаване на движението на моторни превозни средства и туристи в района, високите 
дневни температури и продължителното засушаване рязко се увеличава пожарната опасност 
в общината. 

При възникване на пожари в тези условия, горенето се характеризира с голяма 
скорост на разпространение както по посока на вятъра, така и встрани. Това означава, че 
всяко запалване може да обхване големи площи от реколтата и да унищожи селскостопански 
машини. Не са редки и случаите, когато пожари в сухи треви и стърнища прерастват в 
пожари в горски масиви и полезащитни пояси, в сграден фонд, намиращ се в близост до тях.  

Пожарите в стърнища и сухи треви са без материални загуби, но в редица случаи, ако 
не са били взети своевременни мерки, тези пожари е можело да доведат до запалване и на 
неприбрана продукция – житни култури, а също и горски насаждения.  

Преобладаваща причина за пожарите е небрежност при боравене с открит огън в 
съседство с житните култури. Въпреки нормативните изисквания за пожарна безопасност за 
обезопасяване на житните култури има все още ръководители на земеделски кооперации, 
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арендатори и частни стопани, които не предприемат необходимите мерки за направа на 
противопожарни ивици покрай главните пътища, полезащитни пояси и горски масиви. 
Много често гражданите и ползвателите на земеделски земи пренебрегват забраната за 
опалване на стърнища, сухи треви, слогове и крайпътни ивици.  

Наред с опасността от разпространение на пожара от запалени стърнища, друга 
опасност е и задимяването на пътища от републиканската пътна мрежа. Вследствие на това 
се създават предпоставки за пътни произшествия и опасност от нараняване на служители, 
които изпълняват служебния си дълг с отцепване на район, задимен от опалено стърнище 
или с гасене на стърнището. 

Възникването на пожар в обекти от промишлеността и критичната инфраструктура 
води до заплаха за живота и здравето на голям брой хора, големи материални щети и 
замърсяване на околната среда.  

При наличието на множество малки огнища на пожар и при усложнена пожарна 
обстановка се създават предпоставки за прерастването им в големи пожари, които обхващат 
значителна територия. Ескалиране на обстановката, може да се очаква при продължителни 
засушавания и екстремално високи температури (месец юли, август и септември) или 
умишлени действия. 

От особена важност при овладяването на такива пожари са: своевременното 
информиране за възникването и предприемането на ефективни действия за локализирането 
на малките пожари, анализ на получената информация и прогнозиране развитието на пожара 
с цел предприемане на своевременни мерки за запазване живота и здравето на хората. 

За минимизиране на щетите от бедствия, породени от големи пожари е необходимо 
бързо съсредоточаване на сили и средства на единната спасителна система (съгласно 
плановете за взаимодействие) за организиране и извършване на евакуация на всички 
застрашени хора и бързото ограничаване на разпространението на пожара. 

 Пожари на територията на общината могат да възникнат и в: 
а) детски, лечебни заведения и социални (болници, домове, интернати и др.); 
в) обекти за масово пребиваване (събиране) на хора (читалища, кина, концертни и 

спортни съоръжения, хотели, търговски комплекси и др.); 
г) учебни заведения; 
д) високи административни, обществени и жилищни сгради; 
е) превозни средства, превозващи опасни товари; 
ж) бензиностанции и газостанции; 
з) стопански дворове на земеделски кооперации, арендатори и частни стопани. 
 

2.2.8 Сценарий за радиактивно замърсяване и други аварийни събития с 

възможни радиационни последствия за населението и околната среда  

Радиоактивно замърсяване би могло да се получи при: 
• авария в АЕЦ „Козлодуй”, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни вещества в 

околната среда; 
• трансграничен пренос на радиоактивни вещества; 
• инциденти със сухопътни, плавателни и летателни транспортни средства, 

превозващи радиоактивни материали; 
• авария в други обекти с ядрени и радиоактивни материали. 



39 

 

Радиационната обстановка и степента на радиационния риск за населението се 
обуславят от следните фактори: 

• количеството (активността) и радионуклидния състав на изхвърлените в околното 
пространство радиоактивни вещества; 

• метеорологичните условия по време на аварията; 
• годишния сезон; 
• разстоянието до населените места; 
• характера на застрояването и плътността на заселването на населените места; 
• метеорологичните, хидрологичните и почвените характеристики на територията; 
• вида на земеделските култури; 
• водоснабдяването; 
• начина на изхранване на населението. 
Сценарий за завишен радиационен фон вследствие авария в АЕЦ „Козлодуй” 

В АЕЦ „Козлодуй“ се експлоатират 5 и 6 блок с реактори тип WWER-1000 и 
мощности по 1000 MW. Община Каварна е на около 360 км от АЕЦ „Козлодуй“. 

В резултат на изхвърляне на радионуклиди в околната среда при авария в ядрен 
реактор част от територията на страната може да бъде радиоактивно замърсена и може да се 
очаква замърсяване на хранителни продукти и фуражи в засегнатите райони. 

В резултат на радиоактивното замърсяване е възможно: 
• многократно превишаване на естествения радиационен фон; 
• вътрешно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли и външно (при 

радиоактивно замърсяване на неувредена и увредена кожа и дрехите) на населението; 
• замърсяване на почвата, селскостопанските култури, растителността, животните, 

водата, въздуха и храните. 
Утежняване на радиационната обстановка и допълнителни замърсявания ще се 

получат при валежи. В този случай основното замърсяване ще бъде във  водните басейни, 
подпочвените води, питейните водоизточници. 

Създаването на обстановка на радиоактивно замърсяване налага: 
• въвеждане на режим на поведение и действие на населението в условия на повишена 

радиация;  
• организиране и провеждане на защитни мерки, насочени главно към 

предотвратяване или намаляване външното и вътрешно облъчване на населението; 
• усилен режим на радиационно наблюдение; 
• мониторинг на замърсяванията. 
Последствия: 
• социални последствия – очаква се да има заболели; 
• последствия за инфраструктурата – или малко вероятни; 
• икономически загуби – очакват се загуби; 
• последствия за околната среда – очакват се щети и разходи за възстановяване. 
Сценарий за радиационни последствия от трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества при авария в АЕЦ „Черна вода”, Република Румъния 

АЕЦ „Черна вода” в Република Румъния е на около 100 км по въздух от територията 
на община Каварна. В зависимост от конкретните метеорологични условия в момента на 
аварията, на замърсяване може да се подложи различна част от територията на областите 
Силистра, Русе, Добрич и Варна.  
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Възможните аварии с реактор тип „Канду” са: 
• разхерметизиране на активната зона и изхвърляне на ядреното гориво в околната 

среда; 
• изтичане на топлоносителя и/или забавителя. 
При възникване на авария в АЕЦ „Черна вода“ и последвал  трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества ще се замърсят в определена степен въздуха, почвата, сградите и 
съоръженията. Радиоактивни изотопи ще попаднат в открити водоизточници, 
селскостопанската продукция, откритите места за отдих и развлечения, пасища, фуражи, 
дрехите, а от там в хората и животните.  

Това налага вземането на следните специални мерки за осигуряване на радиационна 
защита на населението в случай на трансграничен пренос на радиоактивни вещества при 
авария в АЕЦ “Черна вода”. След неговото оповестяване стриктно се следят и 
изпълняват указанията на органите на ПБЗН, предавани чрез средствата за масово 
осведомяване. 

В зависимост от вида на основните изотопи в радиоактивния облак, заразяването ще 
продължи няколко денонощия, месеци или години. 

Сценарий за авария с източник на йонизиращи лъчения  

Радиоативно замърсяване на територията на общината може да възникне при 
дейности с ядрени материали и радиоактивни източници, които могат да доведат до 
възникване на авария на място, което предварително не може да бъде предвидено и 
определено като превоз на ядрени материали и радиоактивни вещества, дейности с гама-
дефектоскопи и други преносими опасни източници, включително дейности с опасни 
източници, придобити незаконно. 

В случаите на инциденти с транспортни средства, превозващи радиоактивни 
материали, може да се стигне до външно и вътрешно облъчване на лица от населението и 
персонала, ликвидиращ последствията. 

 В случаите, когато ядрени материали и радиоактивни вещества са с неизвестен 
произход, се приема, че рискът е висок и активността на източника е максималната. В този 
случай се работи по отделна процедура. 

Ситуацията може да се усложни при наличието и на нерадиационни рискови фактори 
като пожар, експлозия, химически реагенти и други, които следва да се анализират и отчитат 
при реагирането. 

При аварии и инциденти с технологични източници на йонизиращи лъчения ще въз-
никнат локални огнища, създаващи непосредствена опасност за обслужващия ги персонал. 
Същите не представляват непосредствена опасност за населението, но могат да станат обект 
на посегателство, криминален трафик и радиационен тероризъм. 

В случая приемаме, че инцидента или аварията се случват в гъсто населен район. В 
резултат на радиоактивното замърсяване е възможно: 

• многократно превишаване на естествения радиационен фон; 
• вътрешно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли и външно (при 

радиоактивно замърсяване на неувредена и увредена кожа и дрехите) на населението; 
• замърсяване на почвата, сградите, растителността, водата, въздуха и храните. 

 

2.2.9.  Сценарии за разлив на опасни вещества  

На територията на страната промишлени аварии с отделяне на опасни вещества могат 
да възникнат във фирми от фармацевтичната, металургичната, химическата, текстилната, 
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хранително-вкусовата и нефтопреработвателната промишленост. При технологични аварии в 
обекти, работещи с нефт, нефтени продукти и природен газ биха се създали условия за 
замърсяване и реална опасност за населението. Пожароопасни са производствата на амоняк, 
хлор, целулоза и други химически продукти. Към тях се отнасят и складовите бази за течни и 
газови горива, както в предприятията, така и в националната система за снабдяване. 

Потенциална опасност от възникване на големи производствени аварии с образуване 
на силно токсично замърсяване на околната среда може да се получи при природни бедствия, 
аварийни спирания и/или ниска технологична дисциплина. Тези причини са предпоставка за 
възникване на различни по характер и мащаби аварии, част от които съпроводени с 
разрушения на отделни технологични линии или цели обекти, със замърсяване с опасни 
вещества на обширни райони и човешки жертви. 

На територията на общината няма обекти с висок или рисков потенциал съгласно 
класификацията, извършена въз основа на Директива 96/82/ЕС относно контрола на риска от 
големи аварии с опасни вещества и въвеждащите я в българското законодателство - Глава 
седма, Раздел I на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредба за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от 
тях.  

Най-сериозни последствия биха възникнали при авария в обектите, работещи с опасни 
вещества, които при пожари и взривове предизвикват отделяне на токсични газове. 

Единични пожари могат да възникнат в: 
• предприятия от текстилната промишленост; 
• предприятия от дървообработващата промишленост.  
Опасност за населението са отделящите се продукти в резултат на горенето на 

суровините им, а именно: СО, СО2, кетони, циановодород и неговите съединения, фосген 
и други. 

Сценарии за промишлени аварии, свързани с отделянето на токсични 

вещества  

Такива аварии са възможни във фирми, използващи или съхраняващи опасни 
химически вещества (ОХВ) и леснозапалими течности и материали. Обекти, работещи с 
ОХВ и леснозапалими материали са: бензиностанциите и газостанциите на територията 
на общината, газозарядната станция за природен газ  и други. Аварии са възможни в 
газоразпределителна мрежа на територията на град Каварна и село Българево. При 
малки пропуски на газ опасността е в обгазяване на шахти и сгради, което крие 
опасност от взрив при достигане на взривоопасни концентрации. При големи изтичания 
на природен газ е възможно да се получи взрив не само в затворени помещения, но и в 
атмосферата. При взрив се очакват значителни разрушения и пострадали хора, намиращи 
се в сградата или в околността на взрива. При горене на природния газ е възможно 
запалването на околни сгради. 

Аварии с хлор могат да възникнат при транспорт на варели и бутилки  и при 
инциденти в помпените станции на „В и К Добрич” АД гр. Добрич. 

През територията на общината е възможно да преминат  транспортни средства, 
превозващи опасни вещества, които при катастрофа могат да създадат условия за 
замърсяване на околната среда и да са заплаха за живота и здравето на населението.  
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Разпиляването на живак, пестициди и други химикали при тяхното неправилно 
използване и неправомерно пренасяне, транспортиране и съхранение също създават 
условия за замърсяване и реална опасност за населението. 

Сценарий за нефтен разлив в Черно море 

Условия за замърсяване на околната среда с опасност за населението може да се 
предизвика при разлив на нефтопродукти в Черно море.  

На територията на общината няма пристанище и съоръжения за обработка на нефт. 
Определен риск за замърсяване представлява превозът на суров нефт, нефтопродукти и 
други вредни вещества в Черно море, т.е. трансграничното замърсяване. При оценката на 
риска трябва да се има предвид генералната циркулация на течението в Черно море, която е в 
посока обратна на часовата стрелка, т.е. от север на юг.  

Досега нашата страна не е преживявала последствия от значителен нефтен разлив. 
 
2.2.10. Сценарии за животинска епидемия       

Съществуващите производствено-икономически условия, структурата на селското 
стопанство, географското разположение на страната, влошената международна епизоотична 
и епифитотична обстановка, търговията, вносът и износа с живи животни, продукти от 
животински и растителен произход са условия за възникване на огнища на биологично 
заразяване. 

Огнища на биологично заразяване са териториите с намиращите се на тях животни, 
съоръжения и околната среда, подложени на непосредствено въздействие на бактериалните 
агенти и токсини, които са в състояние да бъдат източници на разпространение на 
инфекциозни заболявания сред животните.  

Възникването на огнища на биологично заразяване може да стане чрез вдишване на 
заразен въздух, употреба на заразени хранителни продукти и вода,  чрез ухапване от заразени 
насекоми, кърлежи или гризачи, а също и при установяване на контакт с болни хора, 
животни или заразени предмети. Чрез въздушни маси може да бъде пренесена популация от 
насекоми. Билогично заразяване може да възникне и след наводнение или продължително 
засушаване. Не са изключени и терористични действия, като най-често се заразяват 
водоизточници, складови помещения, фуражи, земеделски площи, храни и др. 

Тежестта на последствията от биологично заразяване в резултат на развили се 
епизотии на територията на общината се изразява в последствия за хора и животни и за 
околната среда.  

 
2.2.11. Сценарии за човешка пандемия 

Огнища на биологично заразяване са териториите с намиращите се на тях хора, 
материални ценности и околната среда, подложени на непосредственото въздействие на 
бактериалните агенти и токсини, които са в състояние да бъдат източници на 
разпространение на инфекциозни заболявания сред хората.  

Възникването на огнища на биологично заразяване може да стане чрез вдишване на 
заразен въздух, употреба на заразени хранителни продукти и вода, ухапване от заразени 
насекоми, кърлежи или гризачи, а също и при установяване на контакт с болни хора или 
заразени предмети.  

Повечето от биологическите агенти не оказват своето въздействие веднага и 
изведнъж, а имат определен т. нар. „инкубационен период” на проявление, в течение на 
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който носителят може да не се чувствува болен и да разпространи болестта върху територии, 
съвсем различни от първоначалната, което е изключително сериозна пречка за всестранния 
епидемиологичен анализ. Съществуват множество причини, поради които биологическите 
агенти са предпочитани от терористите в сравнение с други оръжия. Един от важните 
фактори в този аспект е достъпността и простотата при тяхното изготвяне, удобството при 
съхраняването и транспортирането им, възможността за тяхното скрито и трудно установимо 
и доказуемо прилагане, както и изключително високата способност за репродуциране.  

Тежестта на последствията от биологично заразяване в резултат на развили се 
пандемии на територията на общината се изразява в последствия за хора и за околната среда. 

 
2.2.12. Сценарии за големи транспотни произшествия  

През територията на общината не преминават железопътни пътища, пътища от 
Европейската пътна мрежа и магистрални пътища.  

При аварии или катастрофи с автоцистерни по републиканската пътна мрежа на 
общината е възможно да се получат разливи на химически опасни или токсични продукти, 
свързани със загазоване на различни по мащаби райони, със замърсяване на почви от 
разливане. 

При самолетни катастрофи, ако катастрофата е над населено място са възможни 
разрушения и жертви сред населението, намиращо се в района на авиационната катастрофа. 

Морският трафик в териториалните води на страната, в прилежащата зона и в открито 
море, както и превозът на товари, в т. ч. опасни субстанции са свързани с риск от аварии или 
инциденти с плавателни съдове в открито море и в крайбрежните обекти. Най-силно 
замърсяване може да се получи при аварии или разрушаване на плавателни съдове, 
превозващи нефтопродукти. 

 

2.2.13. Сценарии за прекъсване на доставките на основна стока/услуга  

При авария или бедствие могат да бъдат прекъснати доставките на основните услуги - 
електрическа енергия, вода, газ за промишлени и битови нужди.     

Прекъсването на доставките на основните услуги ще затрудни работата на болничните 
и здравните заведения  и ще доведе до икономически загуби.   

 
2.2.3. Анализ на вредните последствия  

Идентифициране на областите на вредните последствия за всяка от опасностите 
съгласно списъка по т. 2.1 е представено в таблица № 9.  

 
Таблица № 9. Рискове и области на вредните последствия 

Източник на риск Области на вредните последствия 

Опасности 

Социални 

последствия 

(С) 

Последствия за 

инфраструктурата 

(И) 

Икономически 

загуби 

(З) 

Последствия 

за околната 

среда (О) 

Земетресения • • • • 

Дъждовно-речни 
наводнения 

• • • • 
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Морски 
наводнения 

• • • • 

Свлачища • • • • 

Срутища • • • • 

Абразия  • • • 

Горски пожар   • • 

Полски пожар   • • 
Пожар-градски 
условия 

 • •  

Снегонавявания   •  

Обледявания •  •  

Градушки   •  

Радиоактивно 
замърсяване 

• • • • 

Ядрена или 
радиационна 
авария и 
транграничен 
пренос на 
радиоактивни 
вещества 

• • • • 

Промишлени 
аварии 

• • •  

Разлив на опасни 
вещества 

  • • 

Суши   • • 
Високи 
температури 

  • • 

Екстремно ниски 
температури 

  • • 

Силни бури   •  
Градушки   •  
Ерозия  • • • 
Нефтен разлив   • • 
Прекъсване на 
доставките на 
основна 
стока/услуга 

  •  

Втечняване на 
слаби почви 

 • •  

Големи транспорт-
ни произшествия -

•  •  
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автомобилен 
транспорт 

Големи 
транспортни 
произшествия - 
воден транспорт 

•  •  

Пропадане на льос  • •  
Човешка пандемия •  •  
Животинска 
епидемия 

  •  

 
3. Качествен анализ на рисковете   

Анализът на риска има за цел да раздели приемливите рискове на територията на 
общината от значителните рискове. Той включва разглеждане на източниците на рискове, 
последствията от тях и вероятността за възникване на тези последствия. Последствията и 
вероятността определят нивото на риска.  

При качествения анализ на риска са използвани критериите за качествена оценка на 
последствията и вероятността.  

 
3.1. Критерии за последствията 

Критериите за последствията са съгласно таблица № 10. 
 
Таблица № 10. Критерии за последствията 

Ниво Описание Детайлно описание 

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

2 Малки Необходимост от оказване на първа помощ, малки щети по 
сградите, средни финансови загуби. 

3 Умерени Необходимост от медицинско лечение на пострадалите, умерени 
щети по сгради и по инфраструктурата, високи финансови загуби. 

4 Големи Значителни наранявания, високо ниво на щети по сгради и 
инфраструктура, големи финансови загуби. 

5 Катастрофални Смъртни случаи, повечето сгради и инфраструктура са сериозно 
повредени, огромни финансови загуби. 

 

3.2. Критерии за вероятност 

Критериите за вероятността са съгласно таблица № 11. 
 

Таблица № 11. Критерии за вероятност 

Ниво Описание Детайлно описание Индикативен среден 

период на 

повторяемост 

Индикативна 

честота 

А Много 
Вероятно 

Очаква се да възникне в 
повечето случаи. (Много 
документирани събития и 

≤ 1 година Един или 
повече пъти в 

годината 
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доказателствени факти) 

Б Вероятно Вероятно е да възникне в 
повечето случаи. (Много 
документирани съби тия. 

Случили се в близкото 
минало събития в други 

съпоставими 
области/общини/територии. 

Голяма възможност, 
причина или условие за 

възникване.) 

≤ 10 години Един или 
повече пъти на 

10 години 

С Възможно Може да възникне в даден 
момент. (Малък брой 

документирани събития. 
Случили се в близкото 

минало събития в други 
съпоставими 

области/общини/територии. 
Малка възможност, 

причина или условия за 
възникване.) 

≤ 100 години Един или 
повече пъти на 

100 години 

D Малко 
Вероятно 

Може би ще възникне в 
даден момент. (Много 
малко документирани 
събития или доказа-

телствени факти; Няколко 
случили се в близкото 

минало събития в други 
съпоставими 

области/общини/територии. 
Много малка възможност, 
причи-на или условия за 

възникване.) 

≤ 1000 години Един или 
повече пъти на 

1000 години 

E Много 
рядко 

Може да се случи само при 
изключителни обстоятел-

ства. (Няма документирани 
събития или други 

доказателствени факти; 
Няма случвали се събития в 

други съпоставими 
области/общини/територии. 

Изключително малка 
възможност, причина или 
условия за възникване.) 

>1000 години По-малко от 
един път на 
1000 години 
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3.3. Качествена матрица на риска 

За представяне на качествената оценка на риска е използвана матрица за анализ на 
риска, определена от два фактора: вероятност и последствия (Фиг.  2.).  

 

Вероятност 
Последствия 

1 
Незначителни 

2 
Малки 

3 
Умерени 

4 
Големи 

5 
Катастрофилни 

А - Много 
вероятно 

Умерено Умерено Високо Екстремно Екстремно 

B - Вероятно Ниско Умерено Високо Високо Екстремно 

C- Възможно Ниско Умерено Умерено Високо Високо 

D - Малко 
вероятно 

Ниско Ниско Умерено Умерено Умерено 

E – Много 
рядко 

Ниско Ниско Ниско Ниско Ниско 

Фиг. 2.  Качествена матрица на риска 
 

Таблица № 12. Качествен анализ на рисковете  

Източник на риск 

Анализиране на риска 

Вероятност Последствия Ниво на риск 

Земетресения Вероятно Катастрофални Екстремно 

Ядрена или радиационна авария и 
транграничен пренос на 
радиоактивни вещества 

Възможно Катастрофални Високо 

Радиоактивно замърсяване Възможно Умерени Умерено 

Морски наводнения Възможно Големи Високо 

Дъждовно-речни наводнения Вероятно Умерени Високо 

Свлачища Вероятно Големи Високо 

Срутища Вероятно Малки Умерено 

Абразия Много 
вероятно 

Малки Умерено 

Снегонавявания Вероятно Умерени Високо 

Поледици Вероятно Малки Умерено 

Промишлена авария Малко 
вероятно 

Големи Умерено 

Разлив на опасни вещества Малко 
вероятно 

Умерени Умерено 

Пожар - градски условия Възможно Умерени Умерено 
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Горски пожар Възможно Малки  Умерено 

Полски пожар Възможно Умерени Умерено 

Нефтен разлив Възможно Малки Умерено 

Човешка пандемия Малко 
вероятно 

Катастрофални Умерено 

Животинска епидемия Малко 
вероятно 

Умерени Умерено 

Силни бури Много 
вероятно 

Незначителни Умерено 

Градушки Вероятно Незначителни Ниско 

Прекъсване на доставките на 
основна стока/услуга 

 Вероятно Незначителни Ниско 

Екстремно ниски температури Вероятно Незначителни Ниско 

Високи температури Вероятно Незначителни Ниско  

Суши Вероятно Малки Умерено 

Втечняване на слаби почви Малко 
вероятно 

Малки Ниско 

Ерозия Много 
вероятно 

Незначителни Умерено 

Големи транспортни произшествия 
- автомобилен транспорт 

Възможно Умерени Умерено 

Големи транспортни произшествия 
- воден транспорт 

Малко 
вероятно 

Малки Ниско 

 
Вследствие на анализа на риск идентифицираните рискове са класифицирани в четири 

нива: Екстремно, Високо, Умерено и Ниско. 
Екстремно ниво на риск – това са класифицираните основни рискове, на които трябва 

да се обърне специално внимание и да се предприемат мерки за тях с висок приоритет. Това 
означава, че трябва да се планират и изпълнят приоритетно мерки за намаляване или 
отстраняване на тези рискове, както и включването им в ПЗБ – разработване на планове за 
реагиране при конкретни специафични опасности, планиране и провеждане на учения и 
тренировки за тези опасности.  

Високо ниво на риск – това са класифицираните значими рискове, с достатъчно голям 
потенциал на вредните последствия, за които трябва да се  предприемат мерки за тях с висок 
приоритет. Това означава, че трябва да се планират и изпълнят мерки за намаляване или 
отстраняване на тези рискове, както и включването им в ПЗБ – разработване на планове за 
реагиране при конкретни специафични опасности, планиране и провеждане на учения и 
тренировки.  

Умерено ниво на риск – това са класифицираните по-малко значими рискове. Това 
означава, че тези рискове трябва да бъдат наблюдавани за да се гарантира, че за същите са 
предприети подходящи мерки и са взети предвид при планирането и разработването на  ПЗБ. 

Ниско ниво на риск – справянето с тези рискове може да бъде предмет на 
планирането на отделните компетентни органи или на ПЗБ и същите следва да се 
наблюдават.  
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След извършване анализа на риска и степенуване на всяка една опасност по 
отношение на нивото на риск, СНРБ взе решение за по-нататъшно преценяване на рисковете 
с нива „Екстремно“, „Високо“ и „Умерено“.  

 
4. Преценяване и приоритизиране на рисковете  

Преценяването на рисковете се базира върху следните критерии: 
• сериозност - относителните вредни последици върху хората и/или щетите в лева; 
• управляемост - относителната способност за намаляване на риска (чрез средства за 

управление на риска); 
• нарастване - степента на нарастване на риска - чрез увеличаване на вероятността да 

настъпи екстремно събитие, чрез увеличаване излагането (на хора, сгради, съоръжения и 
околната среда) на опасността или комбинация от двете. 

В изчислителния модел за приоритизиране на рисковете, критерият „Сериозност“ има 
най-голяма относителна тежест. При изчисленията получената числова стойност за критерия 
„Сериозност“ е удвоена в крайната сумарна оценка по трите критерия.  

  
4.1. Критерий „Сериозност" 

За всеки риск са определени нивата на потенциални вредни последствия по области, 
като се използва скалата от 1 до 5 за ниво на последствията в Таблица № 13.  

 
Таблица № 13. Нива на вредните последствия 

Ниво 1 2 3 4 5 

Описание Незначителни Малки Умерени Големи Катастрофални 

Критерии Детайлно описание на последствията 

СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ  

Потенциален  
брой на 
загиналите 

Потенциален  

брой на смъртни 

случаи, 

непосредствено 

причинени  от 

опасното 

събитие 

(бедствие): 

< 1 на 

10 000 000 души 

от населението 

на територията 

на общината 

Потенциален  

брой на 

смъртни 

случаи, 

непосредствено 

причинени  от 

опасното 

събитие 

(бедствие): 

> от 1 на 

10 000 000 

души от 

населението на 

територията на 

общината 

Потенциален  

брой на 

смъртни 

случаи, 

непосредствено 

причинени  от 

опасното 

събитие 

(бедствие): 

> 1 на 1 000 000 

души от 

населението на 

територията на 

общината 

Потенциален  

брой на 

смъртни 

случаи, 

непосредствено 

причинени  от 

опасното 

събитие 

(бедствие): 

> 1 на 100 000 

души от 

населението на 

територията на 

общината 

Потенциален  

брой на смъртни 

случаи, 

непосредствено 

причинени  от 

опасното събитие 

(бедствие): 

> 1 на 10 000 

души от 

населението на 

територията на 

общината 

Потенциален 
брой на 
сериозно 
пострадалите 
или 
заболелите 

Тежки 

наранявания 

на по-малко от 1 

на 10 000 000 

души от 

населението на 

територията на 

Тежки 

наранявания, 

съпътстващи 

дългосрочна 

или трайна 

неработоспо-

собност  на по-

Тежки 

наранявания, 

съпътстващи 

дългосрочна 

или трайна 

неработоспо-

собност  на по-

Тежки 

наранявания, 

съпътстващи 

дългосрочна 

или трайна 

неработоспо-

собност  на по-

Тежки 

наранявания, 

съпътстващи 

дългосрочна или 

трайна 

неработоспо-

собност  на по-
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общината, или 

сериозни 

наранявания на 

по-малко от 1 на 

1 000 000 души 

от населението, 

или  малки 

наранявания 

на хора 

малко от 1 на 

10 000 000 

души от 

населението на 

територията на 

общината, или 

сериозни 

наранявания 

повече от 1 на 

1 000 000 души 

от населението. 

Броят на 

пострадалите е 

във 

възможностите 

на наличните 

здравни 

ресурси в 

областта. 

вече от 1 на 

1 000 000 души 

от населението 

на територията 

на общината, 

или сериозни 

наранявания, 

повече от 1 на 

100 000 души 

от населението. 

Броят на 

пострадалите 

може да 

надхвърли 

възможностите 

на наличните 

здравни 

ресурси в 

областта. 

вече от 1 на 

100 000 души 

от населението 

на територията 

на общината, 

или сериозни 

наранявания, 

повече от 1 на 

10 000 души от 

населението. 

Броят на 

пострадалите 

може да 

надхвърли 

възможностите 

на наличните 

здравни 

ресурси в 

областта. 

Здравни 

ресурси от 

други области 

трябва да бъдат 

ангажирани. 

вече от 1 на 

10 000 души от 

населението на 

територията на 

общината.  

Броят на 

пострадалите 

може да 

надхвърли 

възможностите на 

наличните 

здравни ресурси 

на териториията 

на цялата страна 

за оказване на 

медицинска 

помощ. Здравните 

ресурси на 

територията на 

цялата страна 

трябва да бъдат 

ангажирани.  

Потенциален 
брой хората, 
засегнати 
непосредстве-
но от 
бедствието 

 Броят на 

евакуираните/ 

преместените и 

временно 

настанени лица 

за период < 72 

часа е във 

възможностите 

на местните 

власти. Не е 

необходима 

външна помощ.  

До 100 

евакуирани/ 

преместени и 

временно 

настанени лица 

за период от 

няколко дни до 

седмици.  

Броят на 

преместените и 

временно 

настанени лица 

може да 

надхвърли  

възможностите 

на местните 

власти.  

До 1000 

евакуирани/ 

преместени и 

временно 

настанени 

лица.  

Броят на 

преместените и 

временно 

настанени лица 

надхвърля  

възможностите 

на местните 

власти. 

Необходима е 

външна помощ. 

Повече от 1000 

евакуирани/ 

преместени и 

временно 

настанени лица. 

Необходима е 

външна помощ. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

Материални 
щети   

Никакви или 

малки щети. 

Малки щети по 

сградите. 

Умерени щети 

по сградите и 

инфраструкту-

Високо ниво на  

щети по 

сградите и 

Повече от 

сградите и 

инфраструктурата 
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рата. инфраструкту-

рата. 

са сериозно 

повредени.  

Прекъсване 
на доставките 
на основни 
стоки/услуги  

Ограничени 

смущения, 

намаляване на 

доставките на 

основни 

стоки/услуги в 

размер ≤ 10%. 

Леки 

смущения, 

намаляване на 

доставките на 

основни 

стоки/услуги в 

размер ≤ 30%. 

Засегнато е 

голяма част от 

населението на 

територията на 

общината. 

Тежки 

смущения, 

намаляване на 

доставките на 

основни 

стоки/услуги в 

размер ≤ 50%. 

Засегнато е 

част от 

населението на 

средна до 

голяма 

територията на 

общината. 

Много 

сериозни 

смущения, 

намаляване на 

доставките на 

основни 

стоки/услуги в 

размер ≤ 80%. 

Засегната е 

голяма част от 

населението на 

територията на 

общината. 

Изключително 

сериозни 

смущения, 

намаляване на 

доставките на 

основни 

стоки/услуги в 

размер ≤ 100%. 

Засегната е по-

голямата част от 

населението на 

територията на 

общината. 

ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ  

Загуба на 
стопанска 
дейност и/или 
стойност на 
активите  

Икономически 

спад на 

стопанската 

дейност и/или 

загуба на активи 

на стойност  

<0,003% от 

брутния 

вътрешен 

продукт в 

общината.  

Икономически 

спад на 

стопанската 

дейност и/или 

загуба на 

активи на 

стойност  

>0,003% от 

брутния 

вътрешен 

продукт в 

общината. 

Икономически 

спад на 

стопанската 

дейност и/или 

загуба на 

активи на 

стойност  

>0,03% от 

брутния 

вътрешен 

продукт в 

общината. 

Икономически 

спад на 

стопанската 

дейност и/или 

загуба на 

активи на 

стойност  

>0,3% от 

брутния 

вътрешен 

продукт в  

общината. 

Икономически 

спад на 

стопанската 

дейност и/или 

загуба на активи 

на стойност  > 3% 

от брутния 

вътрешен продукт 

в общината. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА  

Загуби на 
биологични 
видове и/или 
естествения 
ландшафт 
 

Няма 

увреждания на 

екосистемите. 

 

Малки  

увреждания за 

екосистеми и 

биологични 

видове от 

регионално 

значение. 

 

Малки  

увреждания за 

екосистеми и 

биологични 

видове от 

национално 

значение и/или 

значителни 

загуби или 

увреждане на 

екосистемата 

или на 

биологични 

видове от 

местно или 

Малки  

увреждания за 

екосистеми и 

биологични 

видове от 

национално 

значение и/или 

значителни 

загуби или 

увреждане на 

екосистемата 

или на 

биологични 

видове от 

местно или 

Трайно 

уннщожаване  на 

екосистемата или 

биологични 

видове от местно, 

регионално или 

национално 

значение и/или 

тежки 

увреждания за 

екосистемата или 

биологични 

видове от 

регионално или 

национално 
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регионално 

значение. 

регионално 

значение и/или 

тежки 

увреждания за 

екосистемата 

или 

биологични 

видове от 

местно или 

регионално 

значение. 

значение и/или 

значителни 

загуби или 

увреждане на 

екосистемата или 

на биологични 

видове от 

национално 

значение. 

Поражения за 
околната 
среда  

Незначителни 

екологични 

щети. 

 

Малки  

екологични 

щети. 

 

Умерени  

екологични 

щети. 

 

Големи  

екологични 

щети. 

 

Катастрофални 

непоправими 

екологични щети. 

 

 
Нивото на потенциалните вредни последствия за всеки риск по критерия 

„Сериозност“ се формира от четири фактора (социални последствия, последствия за 
инфраструктурата, икономически загуби и последствия за околната среда), които имат 
различна относителна тежест. Процентното разпределение на тежестта на всеки от четирите 
фактора при изчисляване на нивото на последствия по критерия „Сериозност“  се определя, 
както следва: 

• социални последствия (С) – 50% тежест, дължащи се на високия приоритет на 
защита на човешкия живот и сигурност, както и готовността, реагирането и възстановяването 
на общността; 

• последствия за инфраструктурата (И) - 25% тежест, дължащи се на важността на 
защитата на жизнено важните услуги и критична инфраструктура по отношение на 
социалните грижи; 

• икономически загуби (З) - 15% тежест, отразяващи вторичния приоритет и факта, че 
обикновено по-голяма част от икономическите щети представляват щети върху 
урбанизираната територия; 

• последствия за околната среда (О) - 10% тежест, които отразяват относително 
ниското ниво на интерес от страна на сектора за защита при бедствия. 

Крайната числова стойност за ниво на последствията по критерия „Сериозност“ са 
получени като числовите стойности за определените нива на последствията в четирите 
области (социални последствия, инфраструктурата, икономически загуби и околна среда) са 
умножени със съответните коефициенти за тежест и се сумират. 

В шаблона (приложение № 6) за всеки риск е определено нивото на последствия с 
число от 1 до 5 за всеки един от четирите фактора на критерия „Сериозност“. В колона 
„Резултат“ на шаблона нивото на вредните последствия по критерия „Сериозност“  получава 
крайна числова стойност. Минималната възможна числова стойност  в колона „Резултат“ е 2, 
а максималната възможна числова стойност е 10. 

   
4.2. Критерий „Управляемост“ 

За всеки риск са определени нивото на потенциални вредни последствия по критерий 
„Управляемост“. Управляемостта включва както определяне на трудността на управление на 
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риска от съответната опасност, така и определяне на текущото ниво на управление чрез 
превенция, готовност, реагиране и възстановяване. За всеки риск са определени нивата на 
„Управляемост“ по отношение на превенция, готовност, реагиране и възстановяване въз 
основа на комбинацията „трудност на управление“ и „текущо ниво“ на положените усилия 
съгласно таблица № 14.  

 
Таблица № 14. Нива на вредни последствия по критерий „Управляемост“ 

Трудност на управление 
Текущо ниво 

(Превенция, готовност, Реагиране и 
Възстановяване) 

Ниво на 
„Управляемост“ 

Ниска Високо 1 

Ниска Средно 
2 

Средна Високо 

Средна Средно 
3 

Висока Високо 

Ниска Ниско 

4 Средна Ниско 

Висока Средно 

Висока Ниско 5 

 
Крайната числова стойност по критерий „Управляемост“ за съответния риск е 

изчислена като средноаритметична стойност на сумата от числовите стойности на 
определените нива. Минималната числова стойност  в колона „Средноаритметична 
стойност“ е 1, а максималната е 5. 

   
4.3. Критерий „Нарастване“ 

За всеки един риск е определено нивото на „Нарастване“ въз основа на комбинация от 
„нарастване на вероятността за настъпване на събитието“ и „промяна в излагането на 
обществото“. Числовата стойност по критерий „Нарастване“ е определена като е използвана 
скалата от 1 до 5 в таблица № 15. 

 
Таблица № 15. Нива на вредни последствия по критерий „Нарастване“ 

Нарастване на вероятността за 
настъпване на събитието 

Промяна в излагането на 
обществото 

Ниво на 
„Нарастване“ 

Ниска Ниско  1 
Ниска Средно 

2 
Средна Ниско  

Средна Средно 
3 

Ниска Високо 

Средна Високо 

4 Висока Ниско  

Висока Средно 

Висока Високо 5 
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4.4. Окончателен резултат от Оценката на риска 

Вследствие на получените числови стойности в процеса на преценяване на риска по 
критериите „Сериозност“, „Управляемост“ и „Нарастване“ е получена крайна числова 
стойност за всяка идентифицирана опасност в таблица № 16.  

 
Таблица № 16. Крайна числова стойност за всеки риск 

Източник на риск  Преценяване на риска 

Общ сбор 

Земетресения 16,4 

Човешка пандемия 16,1 

Ядрена или радиационна авария и транграничен пренос на 
радиоактивни вещества 

13,4 

Дъждовно-речни наводнения 12,4 

Морски наводнения 12,1 

Радиоактивно замърсяване 12,0 

Пожар - градски условия 10,8 

Свлачища 11,8 

Снегонавявания 11,4 
Промишлена авария 10,8 

Нефтен разлив 10,6 

Силни бури 10,6 

Поледици 10,6 

Животинска епидемия 10,0 

Полски пожар 10,4 

Големи транспортни произшествия - автомобилен транспорт 10,3 

Разлив на опасни вещества 10,0 

Горски пожар 10,0 

Срутища 8,7 

Суши 8,6 

Абразия 8,0 

 
Окончателният резултат от Оценката на риска е получен с използване на общия 

шаблон за оценка на риска при изготвянето на профила на риска е представен в приложение 
№ 6. 

За целите на планирането СНРБ прие, че за територията на община Каварна са 
значими всички рискове и опасности с общ краен резултат над 11,0 и управлението им 
следва да бъде с приоритет. За тези рискове са разработени планове за конкретни 
специфични опасности.   

 
Раздел III  

Превенция 

 

Раздел „Превенция“ представя процеса, мерките и дейностите за превенция, с цел 
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намаляване на риска от бедствия (рисковете, определени в Раздел „Профила на риска“, които 
касаят общността в общината и са от значение за СНРБ). 

Разделът свързва процесите на планирането на защитата при бедствия с планирането 
на дейностите на местната власт, с цел осигуряване на възможност за интегриране на 
мерките за превенция в планове, програми и проекти, включително при осъществяване на 
обичайните дейности. 

 
1. Принципи и критерии за намаляване на риска от бедствия чрез превенция 

Дейностите за намаляване на риска от бедствия чрез превенция следва да бъдат 
ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени, да обхващат всички сектори и опасности и не 
на последно място наличната информация и начините за справяне с тях да бъдат достъпни и 
разбираеми за хората. Те трябва да се основават на следните принципи: 

• отговорност и подготвеност на всеки гражданин - формиране на чувство на 
отговорност в отделния гражданин за осигуряване на собствената безопасност и 
подготвеност, за адекватни действия при бедствия; 

• прозрачен подход при управлението на риска от бедствия – осигуряване на 
информираност на обществото относно въведените мерки за управление на риска; 

• цялостно и интегрирано управление на риска от бедствия - справяне с всички 
рискове, произтичащи от големия брой опасности, на които е изложена общината; 

• съобразяване с последиците от бедствия - фокусиране върху негативните 
последици от бедствията за адекватно планиране и устройство на територията, информирано 
вземане на решения, по-добро приоритизиране и разпределение на наличните ресурси; 

• интеграция на всички структури, участващи в разработването и изпълнението на 
ПЗБ. 

 
2. Управление на намаляването на риска и предизвикателствата, свързани с 

превенцията  

Цялостното  управление на риска от бедствия изисква справяне с всички рискове, 
произтичащи от големия брой опасности, на които е изложено населението на общината чрез 
превенция, готовност, реагиране и възстановяване.  

Постигането на устойчиво управление на риска от бедствия е възможно да се 
осъществи чрез мерки като:  

• изготвяне, преразглеждане и актуализиране на плановете за защита при бедствия, 
както и разработване и актуализиране на общинска програма за намаляване на риска от 
бедствия;  

• извършване на периодична оценка на способностите за управление на риска, 
обхващаща административния, техническия и финансовия капацитет;  

• извършване на периодичен преглед на нормативните актове, имащи отношение към 
защитата при бедствия и иницииране на промени при необходимост;  

• въвеждане на механизми за поощряване участието на частния сектор, 
професионални и научни организации, за постигнати резултати в управлението на риска от 
бедствия. 

 
3. Отчет на резултатите от извършените дейности 
Проследяването и отчитането на изпълнението на дейностите ще се осъществява чрез 
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индикатори за всяка дейност, базирани на следните принципи:  
• специфичност – дейността е насочена към конкретна област за подобрение;  
• измеримост – резултатът от изпълнението на дейността може да бъде количествено 

измерен;  
• отговорност – ясно определена отговорна институция за изпълнението на 

дейността;  
• реалистичност – резултатите от изпълнението на дейността следва да са постижими 

с наличните ресурси;  
• времева обвързаност – ясно е посочено кога ще бъде изпълнена дейността.  
Наблюдението и контролът по изпълнението на дейностите по всяка една приоритетна 

област за действие ще даде възможност да се осигури съгласуваност между предприетите 
мерки и съответно да се оцени тяхната ефективност. 

 
4. Политики, мерки, методи и/или средства и дейности за постигане на желаните 

резултати за намаляване на риска от бедствия чрез превенция 

4.1. Мерки, методи и средства за превенция и връзка с целите на НСНРБ 

Изпълнението на определените мерки са насочени към  реализиране на 
стратегическите цели на НСНРБ: 

•  постигане на устойчивост на обществото при бедствия; 
•  изграждане на капацитет за управление на риска от бедствия на всички 

административни нива на управление; 
•  постигане на съгласуваност при провеждане на политиките за устойчиво развитие, 

адаптиране към промените в климата и намаляване на риска от бедствия; 
•  постигане на устойчивост на финансирането на защитата при бедствия. 
Мерките за превенция, методите/способите за изпълнение на мерките и дейностите за 

превенция по отношение на рисковете, определени в раздел „Профил на риска“ и връзката 
между тях с целите на НСНРБ са дадени в Таблица № 17.  

 
Таблица № 17. Мерки, методи и средства за превенция и връзка с целите на НСНРБ 
 

Въпроси, 

касаещи 

дейностите по 

превенция 

Връзка с 

НСНРБ 

Мерки за 

превенция 

Методи/способи 

за изпълнение 

на мерките 

Средства и 

действия 

Създаване на 
общо 
разбиране и 
тълкуване на 
целите, 
принципите и 
дейността по 
превенция с 
цел 
намаляване на 
риска 

Постигане на 
устойчивост на 
обществото при 
бедствия  

Дългосрочно, 
стратегическо 
намаляване на 
риска от 
опасности чрез 
съвместно 
планиране със 
заинтересованите 
страни  

Периодична 
оценка за 
изпълнието на 
всички настоящи 
и планирани 
дейности по 
превенция сред 
основните 
заинтересовани 
страни в СНРБ  

Разработване на 
рамки за 
мониторинг и 
отчитане, които 
са в съответствие 
с годишното 
отчитане на 
резултатите от 
основните 
заинтересовани 
страни 
 

 Интегрирана Ясно Сътрудничество 
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рамка за 
управление на 
риска, 
разработена и 
планирана 
съвместно със 
заинтересованите 
страни 

разпределение на 
ролите и 
отговорностите 
на 
заинтересованите 
страни, 
изясняване на 
очакванията на 
СНРБ и 
определяне на 
реалистични и 
постижими 
резултати;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планиране и 
развитие на 
стратегически 
партньорства за 
намаляване на 
риска от 
бедствия, в 
сътрудничество 
между местната 
власт и другите 
заинтересовани 
страни; 
 
Създаване на 
общ подход за 
правенция, ясни 
връзки между 
дейностите на 
всички 
заинтересовани 
страни и 
повишаване на 
координацията 
при 
извършването 
им; 

между местната 
власт и другите 
заинтересовани 
страни в 
областта за 
намаляване на 
риска (общинска 
администрация, 
териториална 
администрация 
на 
изпълнителната 
власт, служби за 
спешно 
реагиране, 
доставчици на 
основни 
стоки/услуги, 
юридически 
лица, вкл. 
Юридически 
лица с 
нестопанска цел) 
 
 
 
Осигуряване на 
ефективна 
комуникация със 
заинтересованите 
страни, 
включително 
всички уместни 
форми на 
комуникация  
 
 
 
 
Провеждане на 
общи прегледи 
със 
заинтересованите 
страни, с цел 
установяване на 
пропуски и 
възможности 
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Установяване и 
поддържане на 
връзки между 
ПЗБ и други 
стратегии, 
планове и 
програми, чрез 
които може да се 
реализира 
политиката за 
намаляване на 
риска от 
бедствие в 
района на 
действие на 
СНРБ. 

 
Интегриране на 
ПЗБ с други 
инструменти 
като общинския 
план за развитие, 
общия и 
подробните 
устройствени 
планове, 
плановете за 
управление на 
риска от 
наводнения, 
инвестиционни 
програми и 
проекти.  

 Постигане на 
съгласуваност 
при провеждане 
на политиките за 
устойчиво 
развитие, 
адаптиране към 
промените в 
климата и 
намаляване на 
риска от 
бедствия 

Наблюдение и 
оценяване на 
програмите и 
резултатите за 
намаляване на 
риска 

Разработване и 
актуализиране на  
програма за 
намаляване на 
риска от 
бедствия от 
СНРБ 
 
 
 
 
 
Изготвяне, 
преразглеждане 
и актуализиране 
на план за 
защита при 
бедствия; 

Разработване на 
рамки за 
мониторинг и 
отичатане, които 
са в съответствие 
с годишното 
отчитане на 
резултатите от 
основните 
заинтересовани 
страни 

Осигуряване 
на 
необходимия 
капацитет и 
възможности 
за изпълнение 
на мерки и 
дейности за 
превенция с 
цел 
намаляване на 
риска 

Изграждане на 
капацитет за 
управление на 
риска от 
бедствия на 
всички 
административни 
нива на 
управление 

Подходящи 
капацитет и 
възможности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Създаване на 
капацитет за 
оценка на 
способностите за 
управление на 
риска от 
бедствия в 
района на 
действие на 
СНРБ чрез 
използване на 
подходящи 
ресурси, 
обучение и 
тренировки 
 
 

Провеждане на 
целенасочено и 
координирано и 
обучение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изграждане на 
системи за ранно 
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предупреждание 
 
Принос към 
общата 
инфраструктура 
и изграждане на 
устойчива 
общност 
 

 
4.2. Мерки и дейности за превенция с цел намаляване на приоритизираните 

рискове 
Конкретните мерки и дейности за превенция по отношение на рисковете, определени 

в раздел „Профил на риска“, които са от значение за СНРБ и касаят общността в общината, 
са дадени в таблица  № 18. 

 
Таблица 18. Мерки и дейности за превенция по отношение на рисковете, определени в 

раздел „Профил на риска“ 

Риск Мерки и дейности 

Земетресение 
. 

Спазване изискването на Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за 
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, проектирането 
на сгради, съоръжения, комуникации и други обекти да се осъществява 
със съответния сеизмичен коефициент Кс за населеното място; 
Включване в общия устройствен план и подробните устройствени 
планове на застрашените територии, съгласно картите за сеизмичен риск, 
след изготвянето им по реда на Наредбата за условията, реда и органите за 
извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия; 
Съобразяване на показателите за плътност и интензивност на застрояване 
с оценката на риска от земетресения; 
Недопускане на намалени разстояния между сградите; 
Недопускане на преустройства в партерните етажи на съществуващите 
сгради, водещи до сериозно увеличение уязвимостта на конструкците; 
Стриктно спазване на изискванията на действащите нормативни актове за 
противоземетръсно осигуряване на сгради и инженерни съоръжения; 
Подготовка на населението за реагиране при земетресение - организира се 
от кметовете на общините чрез предоставяне на информация по подходящ 
начин и се подпомага от органите на изпълнителната власт в рамките на 
своята компетентност чрез поддържане на информация на интернет; 
страницата си за намаляване на риска от бедствия и за начините на 
поведение, и за защитните мерки, съгласно изискването на чл. 17 от 
Закона за защита при бедствия;  
Обучение в системата на предучилищното и училищното образование и в 
системата на висшето образование, съгласно изискването на чл. 16 от 
Закона за защита при бедствия; 
Подготовка на съставните части на единната спасителна система чрез 
провеждане на тренировки и учения. 

Наводнения  Познаване на опасността, вкл. всичките й важни параметри, като тип на 
наводненията, вероятност, интензивност (размери, скорост на вълната) и 
разпространение на въздействието; 
Постоянен мониторинг на застрояването в близост до заливаемите зони; 
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Премахване на незаконни постройки, подприщващи съоръжения, огради, 
складирани материали и други намиращи се в границите на речните легла 
или дерета; 
Поддържане проводоимостта на речните легла и дерета в границите на 
урбанизирана територия; 
Изграждане и поддържане на дъждовна канализация в населените места;  
Изграждане на локални системи за оповестяване; 
Информиране и осигуряване на широк достъп до информация на 
населението чрез използването на съвременни способи и технологии; 
Денонощно дежурство за навременни предупреждения на населението; 
Повишаване готовността на населението за реагиране при наводнения; 
Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, 
свързани с наводненията.  

Ядрена или 
радиационна 

авария  

Непрекъснат контрол на радиационния гама-фон на територията на 
общината; 
Поддържане на система за оповестяване при възникване на авария в АЕЦ 
или друго място;  
Изготвяне на разчет и предварителна организация за раздаване на ИСЗ на 
населението; 
Изготвяне на разчет за укриване на населението и приспособяване на 
избени помещения и други части на сградите като противорадиационни 
укрития; 
Изготвяне на разчет за раздаване на таблетки калиев йодид 
Изготвяне на разчет от “ВиК Добрич”АД за херметизиране на 
водоизточниците и водоемите; 
Обучение на органите за управление и силите за реагиране; 
Обучение на населението за действия при опасност от радиационно 
заразяване и при радиационно заразяване; 

Свлачища Поддържане на готовност за провеждане на спасителни и аварийно-
възстановителни и евакуационни мероприятия ; 
Изграждане на оповестителна система в свлачищните райони; 
Своевременно информиране на населението и средствата за масово 
осведомяване; 
Провеждане на непрекъснати наблюдения на свлачищни явления, водене 
на регистър от „Геозащита“ЕООД - Варна; 
Извършване на периодични огледи съвместно с „Геозощита” ЕООД - 
Варна на свлачищните терени на територията на общината; 
Изготвяне на предложения до МРРБ за проучване и проектиране на 
съоръжения и провеждане на противосвлачищни мероприятия; 
Изготвяне и изпращане до МРР предложения за предприемане на 
геозащитни и брегоукрепителни мероприятия; 
Упражняване на строг контрол за стриктно спазване на действащата 
нормативна уредба при териториално-устройственото планиране, 
инвестиционното проектиране, изпълнението и експлоатацията на 
строежите в свлачищни райони; 
Поддържане на готовност за провеждане на спасителни и аварийно-
възстановителни и евакуационни мероприятия ; 
Своевременно информиране на населението и средствата за масово 
осведомяване; 
Обучение и практическа подготовка на органи за управление, силите за 
реагиране и населението за реакция и предприемане на адекватни мерки 
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при проява на свлачища; 
Снегонавявания 
и обледявания  

Подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия – изкърпване 
на дупки, окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване 
на материали и други предмети в обхвата на пътя;  
Поддържане на непрекъснато оперативно дежурство в общинска 
администрация и населените места от общината за осигуряване на ранно 
предупреждение; 
Създаване на организация за почистване на републиканската пътна мрежа 
от Областно пътно управление и на общинската пътна мрежа от общинска 
администрация;   
Изготвяне на планове за зимно поддържане и снегопочистване; 
Поддържане на трасетата на електропроводите от преносната мрежа в 
добро противопожарно състояние – почистване на храсти, изрязване на 
единично прорасли дървета, поддържане на подходи и пътища и др. 
Осъществяване на текущо поддържане на елементите на 
електропреносната мрежа; 
Ремонт и подмяна на елементите на електропреносната мрежа при 
изтичане на амортизационния им срок или при аварийни ситуации; 
Създаване на организация за обслужване на нуждаещите се пациенти от 
хемодиализа, родилки и тежко болни и готовност за временно 
настаняване в болнично заведение;  
Създаване на организация за настаняване и изхранване на пътници от 
закъсали МПС; 
Създаване на организация за настаняване на пътуващите ученици; 
Осигуряване на запаси от медикаменти, хранителни продукти и вода в 
“МБАЛ-Каварна”ЕООД, детските градини, детската ясла и Дома за 
възрастни с умствена изостаналост – село Българево; 
Подготовка за осигуряване на режим на работа на отоплителните 
инсталации при ниски температури;  

Горски и 
полски пожари 

Изследване, анализ и оценка на риска за възникване на големи пожари в 
горските територии на общината; 
Използване на карти, класифициращи горските територии по степен на 
пожароопасност; 
Своевременно и цялостно изпълнение на противопожарните мероприятия 
в горските територии, независимо от тяхната собственост;  
Организиране на ефективно взаимодействие между структурите на МЗХи 
ИАГ с други институции за осъществяване на дейностите по намаляване 
на предпоставките за възникване на пожари в горските територии; 
Изследване, анализ и оценка на риска от големи пожари в земеделските 
площи, засети със зърнено-житни култури, маслодайни и влекнодайни 
култури на територията на общината; 
Използване на карти, класифициращи земеделските масиви според 
степента на пожарна опасност; 
Създаване на организация по осъществяването на мероприятия за 
обезопасяване на земеделските масиви и по взаимодействието на органите 
на КТИ при МЗХ с други институции за предприемане на конкретни 
мерки, целящи намаляване на предпоставките от възникване на пожари;  
Създаване на условия и провеждане на успешно пожарогасене на 
възникнали пожари;   
Поддържане в изправност на противопожарните хидранти в населените 
места от “В и К Добрич”АД;  
Обозначаване на противопожарните хидранти от кметовете и кметските 
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наместници и осигуряване на достъп до тях; 
Упражняване на контрол за стриктно спазване на нормативна уредба при 
извършване на дейности в горски и земеделски територии; 
Провеждане на кампании за пожарна безопасност в горските територии и 
земеделските земи; 
Информационно-разяснителна дейност чрез използване на подходящи 
средства.  

 

Раздел IV 

Готовност 

 

В раздела е описана готовността за справяне с бедствия, включваща планиране,  
обучение, тренировки на съставните части на ЕСС и населението.  

Целта на раздела е да извърши приглед на текущите нива на организационна 
готовност на съставните части на ЕСС (местна власт, служби за спешно реагиране, лечебни и 
здравни заведения, доставчици на основни стоки/услеги, частен бизнес, териториалните 
звена на цетралната администрация, неправителствени организации) и готовността на 
населението, да се опишат мерките, свързани с поддържането и подобряването на 
готовността и  методите и средствата, необходими за изпълнение на мерките. 

 

1. Текущи нива на готовност на съставните части на ЕСС и готовността на 

населението въз основа на получените резултати за „Готовност“ в раздел „Профил на 

риска“  
Поддържане на готовност за действие при бедствия 

 Съставна част на готовността са:  
 а) общински план за защита при бедствия, плановете за защита при бедствия на 

структурите за изпълнение на задачите, произтичащи от националния план за защита при 
бедствия и плановете на областно и общинско ниво. 

 б) обучени служители с наличие на технически средства, оборудване и екипировка за 
действие при бедствия; 

 в) периодичен контрол на съоръженията и екипировката; 
 г) контрол по готовноста, състоянието на техническите средства и ефективността на 

действие на плана. 
 За поддържане на готовност на територията на общината са изградени: 
• общински Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, щабове в съставните 

части на ЕСС; 
• сили и средства на съставните части на ЕСС. 
Оценката на текущите нива на готовност на съставните части на ЕСС и готовността на 

населението е отразена в таблица  № 19. 
 

Таблица 19. Описание на текущите нива на готовност на съставните части на ЕСС и 
готовността на населението. 

Опасности 

Текущо ниво на 

готовност на 

съставните части на 

ЕСС 

Текущо ниво на 

готовност на 

населението 

Земетресения средно средно 
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Човешка пандемия  високо средно 
Ядрена или радиационна авария и 
трансграничен пренос на радиоактивни 
вещества  

високо средно 

Дъждовно-речни наводнения високо средно 
Морски наводнения високо средно 
Радиоактивно замърсяване високо средно 
Пожар – градски условия високо средно 
Свлачища средно средно 
Снегонавявания  високо средно 
Промишлена авария високо средно 
Нефтен разлив  високо средно 
Силни бури  високо средно 
Поледици  високо средно 
Животинска епидемия високо средно 
Полски пожар  високо високо 
Големи транспортни произшествия – 
автомобилен транспорт  

високо средно 

Разлив на опасни вещества ниско ниско 
Горски пожари  високо средно 
Срутища високо средно 
Суши средно Средно 
Абразия средно Средно 

 

2. Проблеми, които възникват от текущите нива на готовност, свързани със 

спецификата на района на действие на СНРБ 

Идентифицираните проблеми, свързани с готовността са един от резултатите от 
процеса на извършената  оценка на риска от бедствия от СНРБ. 

Проблеми, свързани с готовността на съставните части на ЕСС: 
•  липса на достатъчно сили и средства за адекватна намеса при бедствия (сили и 

средства на ЕСС, доброволци и др.); 
•  координацията между съставните части на ЕСС в случай на бедствия не е на 

необходимото ниво; 
•  персоналът за координация при реагиране и възстановяване не е подходящо обучен 

за ефективно изпълнение на задълженията си; 
Проблеми, свързани с готовността на населението: 
•  ниско ниво на обществена информираност за опасностите, възможните последствия 

и необходимите действия на населението, което не може да осигури ефективна готовност;  
•  нужда от повишаване на осведомеността на населението, с цел адекватно реагиране 

при ранно предупреждение и оповестяване при бедствия;  
•  липса на ключови показатели за готовността на населението (като съотношението 

на хората, запасили се с достатъчно вода, храна, приспособления за готвене и подслон при 
бедствия).  

 

3. Мерки за готовност, свързани с поддържането и подобряването на готовността, 

включващи планиране, обучение и тренировки 

Определените мерки от СНРБ за поддържането и подобряването на готовността и 



64 

 

методите и средствата за изпълнение на мерките за готовност и връзката между тях с целите 
на НСНРБ са дадени в Таблица № 20. 

 
Таблица № 20 Мерки, методи и средства за създаване на готовност и връзка с целите 

на НСНРБ 
Проблеми, 

свързани с 

готовността  

Връзка с 

НСНРБ 

Мерки за 

готовност 

Методи/способи 

за изпълнение на 

мерките 

Средства и 

действия 

Липса на 
достатъчно сили 
и средства за 
адекватна 
намеса при 
бедствия (сили и 
средства на ЕСС, 
доброволци и 
др.) 

Постигане 
на 
устойчивост 
на 
обществото 
при 
бедствия  
 

Осигуряване на 
достатъчно сили и 
средства за 
справяне с 
възникналото 
бедствие  
страни  

Разработване на 
най-тежките 
сценарии за 
бедствия в 
зависимост от 
определените 
рискове и 
преценка на 
необходимите 
сили и средства за 
справяне с тях  

Сътрудничество 
между местната 
власт и другите 
заинтересовани 
страни в 
областта на 
поддържането на 
готовност  

Липса на 
информация за 
достъпни 
ресурси и 
начина на 
привличането им 

Осигуряване 
посрещането на 
първоначалните 
нужди на 
населението и 
участниците  

Включване по 
подходящ начин в 
ПЗБ на 
доставчиците на 
основни 
стоки/услуги на 
общинско ниво  
 
 
 
 
 

Осигуряване на 
комуникация със 
заинтересовани-
те страни,  
включително 
семинари и 
срещи със  
заинтересовани 
страни   

Ниско ниво на 
обществена 
информираност 
за опасностите, 
възможните 
последствия и 
необходимите 
действия на 
населението  

Повишаване 
информираността 
на населението 
 

Подобряване на 
информираността 
на населението и  
действията, които 
следва да 
предприемат 
според 
съответната 
опасност  

Провеждане на 
информационни 
кампании  

Нужда от 
повишаване на 
осведомеността 
на населението, 
с цел адекватно 
реагиране при 
ранно 
предупреждение 
и оповестяване 
при бедствия  

Провеждане на 
обучение на 
населението за 
рисковете от 
бедствия, 
начините на 
поведение и 
действие и за 
изпълнение на 
необходимите 
защитни мерки 
 

Провеждане на 
целенасочено  
обучение 
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Координацията 
между 
съставните части 
на ЕСС в случай 
на бедствия не е 
на необходимото 
ниво  

Изграждане 
на капацитет 
за 
управление 
на риска от 
бедствия на 
всички 
администра-
тивни нива 
на 
управление 

Постигане на 
изискващото се 
ниво на 
взаимодействие и 
координация 
между 
участниците в 
реагирането и 
възстановяването 
при бедствия 

Провеждане на 
обучения, 
тренировки и 
учения за 
подобряване на 
готовността за 
реагиране при 
бедствия, 
взаимодействието 
и координацията 
на органите на 
изпълнителната 
власт и 
съставните части 
на ЕСС 

Провеждане на 
целенасочено и 
координирано и 
обучение 

 

4. Дейности за изпълнение  
 Дейностите за изпълнение, свързани с готовността за справяне с бедствия, включващи 

планиране, обучение и тренировки, отговорните структури за изпълнението на всяка от 
дейностите и времевата рамка за изпълнението им са дадени в Таблица 21.  

 
Таблица № 21. Дейности за изпълнение, свързани с готовността  

Дейности, 

предвидени за 

изпълнение 

Отговорни структури 

 за изпълнението на всяка от 

дейностите (водещи и подпомагащи) 

Времевата рамка 

за изпълнение на 

всяка от дейностите 

 

Планиране 

 

План за защита при 
бедствия 

Съвет за намаляване на риска в 
общината 

Три  години от 
влизане в сила на 

ЗИДЗЗБ 
 

Планове за защита при 
бедствия за изпълнение на 
задачите, произтичащи от 

НПЗБ и плановете на 
областно и общинско ниво 

Териториалните звена на централната 
администрация на изпълнителната 
власт  и съставните части на ЕСС 

След разработване на 
плановете на 
национално, 

областно и общинско 
ниво. 

Планове за защита при 
бедствия на пребиваващите  

в обектите 

ЮЛ и ЕТ, осъществяващи дейност в 
сгради и съоръжения за обществено 

обслужване, както и в лечебни 
заведения за болнична помощ, 

училища и детски градини. 

Постоянна 

Аварийни планове на 
обекти 

ЮЛ и ЕТ, собственици и ползватели, 
осъществяващи дейност, която 

представлява опасност за възникване 
на бедствие 

Постоянна 

 

Обучение 

 

Обучение на органите на Ръководителите организират обучение Съгласно планове и 
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изпълнителната власт и 
другите държавни органи 

на служителите от подчинените им 
звена, служби и други оперативни 

структури за изпълнение на дейности 
по защитата. 

програми 

Обучение на населението 
за начините на поведение и 

действие при бедствия 

Организира се от кмета на общината 
чрез предоставяне на информация по 

подходящ начин. 
(Органите на изпълнителната власт в 

рамките на своята компетентност 
подпомагат обучението чрез 

поддържане на информация на 
интернет страницата си за намаляване 
на риска от бедствия и за начините на 

поведение и за защитните мерки). 
 

Ежегодно 

Обучение на работещите 
за защита при бедствия  

Водещи – ЮЛ и ЕТ осъществяващи 
дейност в сгради и съоръжения за 
обществено обслужване, както и в 

лечебни заведения за болнична 
помощ, училища и детски градини,  

ЮЛ и ЕТ, собственици и ползватели, 
осъществяващи дейност, която 

представлява опасност за възникване 
на бедствие 

Подпомагащи – Община, РСПБЗН 
(Органите на изпълнителната власт в 

рамките на своята компетентност 
подпомагат обучението чрез 

поддържане на информация на 
интернет страницата си за намаляване 
на риска от бедствия и за начините на 

поведение и за защитните мерки). 

Ежегодно  

Обучение в системата на 
предучилищното и 

училищното образование 
за защита при бедствия и 

за оказване на първа 
долекарска помощ 

Водещи – Директори на детски и 
учебни заведения  

Подпомагащи – Община, РСПБЗН, 
Общински съвет на БЧК 

(Органите на изпълнителната власт в 
рамките на своята компетентност 

подпомагат обучението чрез 
поддържане на информация на 

интернет страницата си за намаляване 
на риска от бедствия и за начините на 

поведение и за защитните мерки). 

Съгласно учебните 
програми 

 

Тренировки 

 

Тренировки и учения на 
общинския щаб за 

изпълнение на общинския 
план за защита при 

бедствия  

Провеждат по заповед на кмета на 
общината 

 
 

Най-малко веднъж 
годишно 

Тренировки и учения за Териториалните звена на централната Съгласно плановете 
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изпълнение на задачите от 
плановете на 

териториалните звена на 
централната 

администрация на 
изпълнителната власт  и 
съставните части на ЕСС 

администрация на изпълнителната 
власт  и съставните части на ЕСС 

 
 
 
 

на съответните 
структури 

Тренировки по изпълнение 
на аварийни планове на 

обекти 

ЮЛ и ЕТ, собственици и ползватели, 
осъществяващи дейност в обекти, 

която представлява опасност за 
възникване на бедствие. 

Най-малко веднъж 
годишно 

Тренировки по изпълнение 
на планове за защита при 

бедствия на пребиваващите  

ЮЛ и ЕТ, осъществяващи дейност в 
сгради и съоръжения за обществено 

обслужване, както и в лечебни 
заведения за болнична помощ, 

училища и детски градини. 

Най-малко веднъж 
годишно 

 
Раздел V 

Реагиране 

 
Реагиране са действията, които са предприети по време на или непосредствено след 

бедствието с цел спасяване на човешки живот, намаляване на въздействията върху здравето, 
осигуряване на обществената безопасност и на основните потребности на засегнатите хора.  

В раздел „Реагиране“ са посочени оперативните мерки, структурите на ЕСС, 
процесите и отговорностите при възникване на бедствие.  

Определени са принципите за реагиране, приоритетите, системите, организационната 
рамка, функциите и задачите на съставните части на ЕСС, които ще бъдат развърнати и 
координирани по време на бедствие, реда за осъществяване на наблюдение, ранно 
предупреждение и оповестяване при различни опасности, реда за обявяване на бедствено 
положение, създаването и управлението на щабовете, начина на взаимодействие между 
съставните части на ЕСС.  

 

1. Принципи за реагиране в района на действие на СНРБ  

• отговорност – ясно определени отговорни институции за изпълнението на 
дейностите, ясно определени функции и задачи на съставните части на ЕСС, ангажираност 
от всички институции за изпълнението на дейностите; 

• съгласуваност – изготвяне на общ план за действие, използване на обща 
терминология, интегрирани комуникации; 

• общо управление – субординация по вертикала, като отговорните институции 
запазват институционалната си принадлежност;  

• ефективност – планираните действия са насочени към справяне с бедствието; 
• реалистичност – резултатите от изпълнението на дейностите следва да са постижими 

с наличните ресурси; 
• адекватност – поддържане на готовност и изграждане на спосособности за 

изпълнение на дейности; 
• цялостен подход за управление на ресурсите – подобряване отчетността на 

ресурсите, консолидиране на единични ресурси, осигуряване безопасност на персонала. 
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2. Мерки за реагиране на базата на идентифицирани в практиката проблеми при 

реагиране, целящи подобряване на организацията 

Мерки за подобряване на организацията на реагирането при бедствия във връзка с 
идентифицираните от СНРБ проблеми при определяне на нивата на  „Управляемост“ при 
преценяване на риска в раздел „Профил на риска“: 

• осигуряване на високо ниво на ангажираност/отговорност от всички институции и 
организации при планиране на процеса на реагиране; 

• подобряване на управлението и координацията за изпълнение на ПЗБ по време на 
бедствие в обем, постигащ поставените цели;  

• обезпечаване на ефективно изпълнение на ПЗБ по време на бедствие; 
• подобряване на вземането на решения при защита на населението, постигащи добро 

и много добро ниво на защита на населениет при възникнало бедствие; 
• готовност за оказване на помощ на други общини, ако това се налага. 
 

3. Конкретни мерки, методи/средства за постигане на желаните резултати  

Определените мерки от СНРБ за подобряване на организацията на реагирането при 
бедствия и връзката между мерките, методите и средствата с целите на НСНРБ са дадени в 
Таблица № 22. 

 
Таблица № 22. Мерки за реагиране и връзка между мерки, методи и средства с целите 

на НСНРБ 
Въпроси, 

касаещи 

реагирането  

Връзка с 

НСНРБ 

Мерки за 

реагиране 

Методи/способи 

за изпълнение на 

мерките 

Средства и 

действия 

Необходимост от 
подобряване на 
координацията и 
взаимодействието 
между съставните 
части на ЕСС 

Постигане на 
устойчивост 
на 
обществото 
при бедствия  

Осигуряване на 
високо ниво на 
ангажираност/ 
отговорност от 
всички 
институции и 
организации при 
планиране на 
процеса на 
реагиране  
 

Посочване на 
ролите, 
функциите и 
способностите на 
частите на ЕСС на 
местно ниво, 
отговорни за 
реагирането при 
бедствия  

Сътрудниче-
ство между 
местните 
власти и др. 
заинтересован
и страни в 
областта на 
реагирането 
при бедствия 

Подобряване на 
управлението и 
координацията 
за изпълнение на 
ПЗБ време на 
бедствие  

Описание на 
условията за 
сътрудничество и 
координация 
между съставните 
части на ЕССС  

Осигуряване 
на 
комуникация 
със 
заинтересова-
ните страни, 
включително 
семинари и 
срещи със 
заинтересован
и страни и 
общността, с 
цел 
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повишаване 
на взаимодей-
ствието при 
реагиране 

Непознаване на 
условията за 
сътрудничество 
между съставните 
части на ЕСС 

Обезпечаване на 
ефективно 
изпълнение на 
ПЗБ по време на 
бедствие 

Определяне на 
общи принципи за 
реагиране на 
всички части на 
ЕСС 

Провеждане 
на обучения, 
тренировки и 
учения 

Готовност за 
оказване на 
помощ на други 
общини, ако 
това се налага  
 

Описание на 
условията за 
сътрудничество и 
координация 
между съставните 
части на ЕСС 

Осигуряване 
на 
комуникация 
със 
заинтересован
ите страни, с 
цел 
повишаване 
на взаимодей-
ствието при 
реагиране 

Недостатъчно 
познаване на 
функциите и 
роята на Щаба за 
изпълнение на 
общинския ПЗБ  

Изграждане 
на капацитет 
за управление 
на риска от 
бедствия на 
всички 
администра-
тивни нива на 
Управление 

Подобряване на 
вземането на 
решения при 
защита на 
населението   

Описание на 
структурата, 
функциите и 
ролите на 
общинския щаб за 
изпълнение на 
общинския ПЗБ  

Провеждане 
на обучения, 
тренировки и 
Учения 

Подобряване на 
управлението и 
координацията 
за изпълнение на 
ПЗБ по време на 
бедствие  
 

Определяне на 
общи принципи за 
реагиране на 
всички части на 
ЕСС  
 
 

Познаване на 
ПЗБ от 
всички 
членове на 
общинския 
щаб за 
изпълнение 
на общинския 
ПЗБ   
 

Описание на 
системата за 
ранно 
предупреждение и 
оповестяване на 
общинския щаб за 
изпълнение на 
общинския ПЗБ  
 

Познаване на 
реда за ранно 
предупрежде-
ние и 
оповестяване 
при бедствия  
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4. Организационна рамка за реагиране на силите на ЕСС  

4.1. Структура на единната спасителна система 

Дейностите по защитата на населението в случай на опасност или възникване на 
бедствия се изпълняват от ЕСС, която включва структури на: 

1. министерства и ведомства; 
2. общини; 
3. търговски дружества и еднолични търговци; 
4. центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения; 
5. юридически лица с нестопанска цел, включително доброволни формирования; 
6. въоръжените сили. 
Звената, службите и другите оперативни структури са съставни части на единната 

спасителна система при запазване на институционалната или организационната им 
принадлежност и определените им функции или предмет на дейност. 

Основни съставни части на ЕСС са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението“ - МВР, областните дирекции на МВР, Българския Червен кръст и 
центровете за спешна медицинска помощ.  

Те осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на 
бедствия, тяхната оценка и незабавни действия. 

Другите съставни части на единната спасителна система предоставят помощ при 
поискване съгласно плановете за защита при бедствия. 

 Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи с разрешение на министъра на отбраната въз основа на 
искане от кмета на общината чрез областния управител 

При необходимост кметът на общината отправя мотивирано искане до ОЦ за 
осигуряване на необходимата помощ за извършване на СНАВР от съседни непоразени 
общини и от съседни области.  

Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън територията на 
общината: 

• от съседна община – с мотивирано искане на кмета на общината до областния 
управител; 

• от съседна област – с мотивирано искане до МВР чрез областния управител. 
 
4.2. Управление при бедствия   

Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия в общината. 
Създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия  и за 
взаимодействие с областния и националния щабове.  

Общинският щаб извършва следните основни дейности: 
• анализ и оценка на обстановката при бедствие; 
• предлага на кмета на общината за одобрение решения относно необходимия обем и 

ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за 
предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за 
подпомагането на засегнатото население; 

• осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на 
бедствието; 
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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. 
В щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия са включени 

представители на всички структури, участващи в реагирането.  
Кметът на общината със заповед определя ръководител на операциите, който 

притежава необходимата експертиза и опит в зависимост от характера на бедствието. 
Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените 
решения на общинския щаб, осъществява взаимодействието и координацията между частите 
на ЕСС, участващи в изпълнението на дейностите в района на бедствието. 

При управлението на силите и средствата при бедствия се прилага подходът на 
координирана система за управление (приложение № 11). Моделът на координирана 
система за управление е средство за координиране на усилията на различните структури на 
ЕСС и тяхната съвместна работа за постигането на общата цел за овладяване на възникнало 
бедствие и защита на живота и здравето на хората, имуществото и околната среда.  

Координираната система за управление се базира на четири компонента 
(функционални области): 

• Ръководство – управлението на реагирането при бедствия; 
• Планиране – събиране и анализиране на информация за бедствието и планиране на 

дейностите по реагиране; 
• Операции – управление и използване на ресурсите на отделните структури за 

справяне с бедствието; 
• Логистика – осигуряване на средства, услуги и материали, необходими за справяне с 

бедствието. 
Управлението при бедствия обхваща: 
1. установяване на управление и ръководство; 
2. осигуряване на безопасност на реагиращите екипи; 
3. определяне на приоритетите; 
4. определяне на оперативните цели и мерки; 
5. разработване и изпълнение на план за действие за справяне с бедствието; 
6. създаване на подходяща организационна структура; 
7. поддържане на управляем обхват на контрола; 
8. управление на наличните ресурси за справяне с бедствието; 
9. координиране на всички дейности за справяне с бедствието; 
10. оторизиране предоставянето на информация на медиите 
11. отчетност на разходите. 

 

4.3. Начин на взаимодействие между съставните части на Единната спасителна 

система  

4.3.1. Взаимодействие между оперативните дежурни центрове на структурите от 

ЕСС 

Националните служби за спешно реагиране: центровете за спешна медицинска 
помощ, ОД на МВР, ГДПБЗН - МВР, Българския червен кръст приемат подадената 
информация за бедствието, реагират незабавно и връщат обратно информация за 
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приключване работата си на мястото на намеса. Компетентните ведомства в изпълнение на 
възложените им функции и задължения реагират при инциденти без да се обявява „бедствено 
положение“. 

При необходимост за провеждане едновременно на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи от две или повече части или единици на ЕСС 
взаимодействието се организира по цел, време и място съгласно плановете за защита при 
бедствия. Взаимодействието се извършва непрекъснато. 

Взаимодействието между оперативните дежурни центрове на структурите на ЕСС се 
осъществява по схемата (фиг.3): 

• оперативните дежурни центрове получават, обработват и обменят своевременно 
информация за обстановката. 

• оперативните дежурни на ведомствата, дежурните в общината и дежурните при 
юридически лица и еднолични търговци по чл. 35 и чл. 36 от ЗЗБ организират изпълнението 
на дейностите съгласно плановете за защита при бедствия/аварийните планове и предоставят 
информация за предприетите действия в  ОЦ на РДПБЗН - Добрич. 

 

 
Фиг. 3. Взаимодействие между оперативните дежурни центрове на структурите на 

ЕСС 
 
4.3.2. Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и 

връзки с областните и национални структури за справяне със бедствието   
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За успешното провеждане на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни 
работи ръководителят на операциите организира непрекъснато взаимодействие и 
координация със съставните части на единната спасителна система. Ръководителят на 
операциите организира и контролира изпълнението на одобрените решения на щаба.  

Взаимодействието се организира по цел, време и място съгласно плановете за защита 
при бедствия. Взаимодействието се извършва непрекъснато за целия период на провеждане 
на СНАВР в зоната на бедствието. 

 При провеждане на СНАВР ръководителят на операциите координира: 
• реда за влизане на формированията в районите (обектите) за провеждане на 

СНАВР; 
• последователността на действие при устройването на проходите в разрушенията и 

редът за преминаване на формированията през тях; 
• последователността на работа при провеждането на аварийно-възстановителните 

работи в зоната на бедствието; 
• реда за работа при спасяването на пострадалите. 

При участие на сили от другите части на ЕСС в района за провеждане на спасителни 
и неотложни аварийно-възстановителни работи  ръководителят на операциите уточнява 
реда за взаимодействие с тях. 

За осигуряване на управлението и взаимодействието се използват радио, проводни и 
подвижни средства за свръзка и сигнализация. Използването на различните видове свръзки 
зависи от конкретните условия на обстановката, при която се изпълнява задачата на 
формированията. 

 

4.3.3. Осъществяване на координация на съставните части на ЕСС от 

оперативните центрове на ГДПБЗН-МВР 

Координацията на съставните части на единната спасителна система се осъществява 
чрез Оперативния център на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ - Добрич. 

Оперативният център: 
1. приема и оценява информация за възникнали бедствия; 
2. уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и 

координира по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури; 
3. извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната 

власт, съставните части на единната спасителна система и населението при бедствия; 
4. по искане на ръководителя на операциите организира включване на предвидените в 

плановете за защита при бедствия съставни части на единната спасителна система, както  на 
допълнителни сили и средства. 

Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва 
и архивира с възможност за последващо прослушване. 

 

5. Функции и отговорности на съставните части на ЕСС при бедствия 

 Функциите на частите на ЕСС са посочени в Таблица № 23.  
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Таблица № 23. Функции и отговорности на съставните части на ЕСС при бедствия 
Вредно 

въздействие/ 

последствие 

Функции/задачи 
Отговорни 

структури 

Земетресение 

Оповестяване 
 

Привеждане в готовност на силите и средствата 
на ЕСС 

ОДМВР, РДПБЗН, 
ЦСМП, МБАЛ, БЧК 

Оповестяване на кмета на общината и на щаба 
за изпълнение на плана за защита при бедствия 

ОбСС, РДПБЗН 

Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието 
 

Спиране на електроподаването, 
водоснабдяването и газоподаването в района, 
поразен от земетресението 

Община, В и К, 
Енерго про, 
газоразпределително 
дружество 

Спиране на движението по застрашени пътни 
участъци  

ОДМВР, ОПУ, 
Община 

Спасителни операции  
Издирване и изваждане на пострадали под 
развалини (извеждане на пострадали от трудно 
проходими, опасни и недостъпни места, 
осигуряване на въздух на затрупани хора, 
осветяване зоната за извършване на спасителни 
дейности) 

РДПБЗН, ОДМВР, 
ОСБЧК и ЦСМП  

Гасене на пожари РДПБЗН 

Устройване на проходи 

ОПУ, ОДМВР, сектор 
СОД къв РД ПБЗН – 
Варна 

Оказване на първа помощ на място на 
пострадали и транспортирането им в лечебни 
заведения 

ЦСМП, ОДМВР и 
РДПБЗН 

Осигуряване на обществения ред, регулиране 
на движението, отцепване на мястото за намеса 

ОДМВР 

Временно извеждане и настаняване на 

население останало без подслон 
 

Настаняване на население останало без 
подслон в резервен сграден фонд 

Общини 

Осигуряване на палаткови лагери за останалите 
без жилище 

МВР, БЧК,  
Общини 

Осигуряване на продукти от първа 
необходимост и подвозване на питейна вода с 
водоноски 

ОСБЧК, ВиК,  
община 

РХБЗ при инциденти и аварии с опасни 

вещества и материали 
 

Разузнаване, спасяване на пострадали, РИОСВ Варна, 
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локализиране на разливи, вземане на проби, 
извършване на анализи и ликвидиране на 
аварии, 

ОДМВР, РДПБЗН, 
ЦСМП, РЗИ, ОДБХ 

Извършване обеззаразяване на хора техника и 
оборудване 

РДПБЗН, РЗИ 

Извършване на неотложни аварийно- 

възстановителни работи 
 

Осигуряване на резервно водоползване ВиК, РДПБЗН 

Отстраняване на аварии по преноса и 
снабдяването с ток и газ 

Енерго про, 
газоразпределително 
дружество 

Отстраняване на аварии по комунално-
битовите мрежи 

Енерго про, 
газоразпределително 
дружество, ВиК, 

Определяне степента на разрушения на 
сградите и съоръженията и укрепване или 
разрушаване на повредени сгради 

Комисии от експерти, 
назначени от кмета на 
община, строителни 
фирми 

Възстановяване на републиканската пътната 
мрежа 

ОПУ 

Разчистване на пътища и извличане на 
аварирала техника 

ОПУ, РДПБЗН 

Временно възстановяване на повредени 
мостове  

ОПУ, община  

Ограничаване на разпространението и 

ликвидиране на възникнали епидемични 

взривове, епидемии и епизоотии от заразни и 

паразитни болести 

 

Изолиране на района на епидемията/ 
пандемията 

ОДМВР 

Вземане и анализ на проби РЗИ, ОДБХ 
Локализиране и ликвидиране на заразите със 
съдействие на органите на МЗ и РВМС 

РЗИ, ОДБХ 

Други операции, свързани със защитата  
Опознаване, отчет и организиране 
погребението на загиналите 

Община, ОДМВР 

Раздаване на помощи на пострадалото 
население 

ОСБЧК, община 

   

Наводнение 

Предупреждение  

Получава информация за метеорологични 
явления, свързани с интензивни валежи и 
предоставяне на общинска администрация  

НИМХ при БАН -
Метеорологична 
станция, РДПБЗН, 
БДЧР - Варна 

Оповестяват кметовете и кметските ОбСС 
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наместници на населените места, намиращи се 
в застрашената зона за опасност от наводнение 

Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието 
 

Разузнаване в районите на заливните зони 
РДПБЗН, ОДМВР, 
община 

Направа на временни защитни диги. Вземане на 
мерки за повишаване на проводимостта на 
речните корита, отводнителните канали и 
канализационни шахти. При опасност от 
наводнения извеждане на населението от 
заливните зони 

Общини, БДЧР Варна 
РДПБЗН, ОДМВР 

Следене на нивото на реките и деретата  
Община, БДЧР Варна 
ОДМВР, РДПБЗН, 

Отпушвания на подприщвания пред мостове, 
водостоци и други 

Община, РДПБЗН 

Спиране на електроподаването, 
водоснабдяването и газоподаването в района, 
поразен от наводнението 

Община 
В и К, Енерго про, 
газоразпределително 
дружество, 

Спиране на движението по застрашени пътни  ОДМВР, ОПУ  

Оповестяване  
Оповестяване на кметовете на кметства и 
кметските наместници на населените места, 
застрашени от наводнение,  
Оповестяване на силите от ЕСС 

РДПБЗН, ОСС и 
ОбСС 

Привеждане в готовност на допълнителни 
сили и средства на ЕСС 

ОДМВР, РДПБЗН, 
ЦСМП и МБАЛ, 
ОСБЧК 

Оповестяване застрашеното население и 
обектите, намиращи се в заливните зони 

РДПБЗН (след 
изграждане на нова 
система за 
оповестяване на 
населението), община 

Спасителни операции  
Спасяване на пострадали   
   

РДПБЗН, ОДМВР, 
ОСБЧК и ЦСМП 

Издирване на изчезнали лица. Търсене и 
изваждане на удавници 

РДПБЗН, ОДМВР 

Осигуряване на обществения ред, регулиране 
на движението, отцепване на мястото за намеса 

ОДМВР 

Оказване на първа помощ на място на 
пострадали и транспортирането им в лечебни 
заведения 

ЦСМП, ОДМВР и 
РДПБЗН 

Временно извеждане и настаняване на  
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население, останало без подслон 

Извеждане на населението от заливните зони РДПБЗН, ОДМВР 
Настаняване на население, останало без 
подслон в резервен сграден фонд 

Община 

Осигуряване на палаткови лагери за останалите 
без жилище 

МВР, БЧК,  
Общини 

Осигуряване на продукти от първа 
необходимост и подвозване на питейна вода с 
водоноски 

ОСБЧК, ВиК,  
община 

Овладяване и ликвидиране на екологични 

инциденти 
 

Локализиране на разливи, вземане на проби, 
извършване на анализи и ликвидиране на 
аварии 

РИОСВ Варна, 
ОДМВР, РДПБЗН, 
РЗИ, ОДБХ 

Извършване на неотложни аварийно 

възстановителни работи 
 

Отстраняване на аварии по комунално-
битовите мрежи 

Енерго про, 
газоразпределително 
дружество, ВиК, 

Отстраняване на аварии по националната 
съобщителна мрежа 

БТК 
 

Възстановяване на републиканската пътната 
мрежа 

ОПУ 

Отводняване на наводнени сгради РДПБЗН 

Други операции, свързани със защитата  
Осигуряване на продукти от първа 
необходимост и питейна вода с водоноски 

ОСБЧК, ВиК, община 

Ограничаване на разпространението и 
ликвидиране на възникнали епидемични 
взривове, епидемии и епизоотии от заразни и 
паразитни болести 

РЗИ, ОДБХ 

Опознаване, отчет и организиране 
погребението на загиналите 

Община, ОДМВР 
 

Раздаване на помощи на пострадалото 
население 

РДПБЗН, ОСБЧК, 
община 

   

Радиационна 

авария в АЕЦ и 

извън 

територията на 

страната  

Предупреждение  

Получаване на информация за мястото на 
инцидента или аварията  

РДПБЗН 

Оповестяване  
Оповестяват кмета на общината и щаба за 
изпълнение на плана за бедствия  

ОбСС, РДПБЗН 

Привеждане в готовност на допълнителни 

сили и средства на ЕСС 
РДПБЗН, ОДМВР 

Неотложни мерки за намаляване на  
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въздействието 

Засилено следене на радиационния фон  РДПБЗН, Община 
Спиране на водоснабдяването от открити 
водоизточници. Херметезация на водоеми. 
Организиране на засилен радиационен контрол 
на водата  

РДПБЗН, РЗИ, В и К  

Херметезация на складове и магазини с 
хранителни продукти, фуражи и др.  

РДПБЗН, ОДБХ, РЗИ, 
община 

Спасителни операции  

Оказване на първа помощ на пострадали и 
транспортирането им в лечебни заведения 

ЦСМП, МБАЛ 

Осигуряване на обществения ред в населените 
места, регулиране на движението по 
маршрутите за евакуация и в местата за 
приемане на евакуирано население 

ОДМВР 

Извършване на пробонабиране и предаване на 
пробите за изследване и анализ в 
лабораториите към МЗ 

РЗИ, ОДБХ 

Раздаване на таблетки калиев йодид, укриване 
на населението, раздаване на ИСЗ на 
неработещото население  

РДПБЗН, община, 
общопрактикуващи 
лекари 

Подготовка за приемане на евакуирано 
население 

РДПБЗН, община 

Извършване на неотложни аварийно 

възстановителни работи 
 

Осигуряване на питейна вода от херметизирани 
водоизточници  

В и К 

Провеждане на растително-защитни и 
ветеринарно-санитарни мероприятия  

ОДБХ 

Дезактивация на пътища, местности и 
транспортни средства  

ОПУ, РДПБЗН, 
община 

Други операции, свързани със защитата  
Осигуряване на храна и питейна вода с 
водоноски  

ОСБЧК, ВиК, община 

Ограничаване на разпространението и 
ликвидиране на възникнали епидемични 
взривове  

РЗИ, ОДБХ 

Опознаване, отчет и организиране 
погребението на загиналите 

Община, ОДМВР 
 

Раздаване на помощи на пострадалото 
население 

РДПБЗН, ОСБЧК, 
община 

   

Снегонавява-

ния и 

обледявания    

Получаване на информация за обстановката на 
място   

РДПБЗН, ОДМВР  
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 Оповестяване  

 
Оповестяват кмета на общината и щаба за 
изпълнение на плана за бедствия  

РДПБЗН, ОбСС 

 
Привеждане в готовност на силите и средствата 
на ЕСС 

РДПБЗН, ОДМВР, 
ЦСМП 

 
Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието 
 

 
Спиране на движението по затрупани пътни 
участъци  

ОДМВР 

 
Организиране почистването на 
републиканската пътна мрежа  

ОПУ 

 
Организиране почистването на общинската 
пътна мрежа  

Община 

 Спасителни операции   

 

Спасяване на хора, намиращи се в зоната чрез 
откриване и транспортиране до населено място 
или лечебно заведение 

РДПБЗН, ОПУ, ДФ, 
Община 

 

Създаване на организация за транспортиране на 
нуждаещите се от хемодиализа пациенти и 
родилки за тяхното хоспитализиране или на 
застрашени хора 

РДПБЗН, ЦСМП, 
Община   

 

Оказване на първа помощ на място на 
пострадали и транспортирането им в лечебни 
заведения: 
- издирване на заседнали МПС в преспи по 
пътната мрежа; 
- извеждане на пътниците от заседналото МПС; 
- изтегляне на заседналия автомобил; 
- подслоняване на пътниците 

РДПБЗН, ЦСМП, 
Община   

 
Временно извеждане и настаняване на 

население останало без подслон 
 

 
Настаняване на население останало без 
подслон в резервен сграден фонд  

Община 

 
Осигуряване на продукти от първа 
необходимост и подвозване на питейна вода с 
водоноски  

ОСБЧК, В и К,  
община 

 
Извършване на неотложни аварийно-

възстановителни работи   

 
Отстраняване на аварии по комунално-
битовите мрежи  

Енерго Про, В и К, 
Каварна Газ, 
предприятия, 
предоставящи 
телекомуникационни 
услуги   
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Свлачища Информация за мястото на свличането и има 
ли пострадали  

ЕЕНСП 112, ОЦ, 
ОДЧ-МВР 

 Оповестяване  

 Привеждане в готовност на допълнителни сили 
и средства на ЕСС 

ОДМВР, РДПБЗН, 
ЦСМП, МБАЛ,БЧК, 
Геозащита - Варна, 
община  

 Оповестяване на кмета на общината и на 
щабовете за изпълнение на плановете за 
защита при бедствия 

РДПБЗН, ОбСС 

 Неотложни мерки за намаляване на 

въздействието 

 

 Означаване и сигнализиране на опасния 
участък 

РДПБЗН , ОПУ 

 Ограничаване достъпа до засегнатия район, 
осигуряване на обществения ред, отцепване на 
мястото за намеса, регулиране на движението  

ОДМВР 

 Спиране на електроподаването, 
водоснабдяването и газоподаването в района  

В и К, Енерго ПРО, 
Каварна Газ, община 

 Забрана на дейности, създаващи вибрации в 
почвата в района на свлачището - от тежка 
механизация и транспорт 

РДПБЗН, ОДМВР, 
община 

 Недопускане на депониране на земни маси и 
строителни отпадъци над главния свлачищен 
отстъп и извършването на изкопни работи, 
подкопаващи основата на склона 

РДПБЗН, ОДМВР, 
община 

 Установяване на техногенните фактори, 
провокирали свлачището - масов изкоп, 
взривни работи 

РДПБЗН, Геозащита - 
Варна, община 

 Установяване състоянието на изградените 
отводнителни съоръжения 

Геозащита - Варна, 
община 

 Спешно извършване на оглед и оценка на 
състоянието на сградния фонд и инженерната 
инфраструктура в района, които биха могли да 
застрашат живота на населението 

Община, Геозащита - 
Варна, ОПУ 

 Организиране непрекъснато наблюдение на 
активирания свлачищен масив 

РДПБЗН, Геозащита - 
Варна, община 

 Спасителни операции  
 Издирване и изваждане на пострадали  РДПБЗН, ОДМВР, 

ОСБЧК, ЦСМП, ДФ 
 Извеждане на хора от застрашените сгради при 

необходимост 
РДПБЗН, ОДМВР, 
ОСБЧК, ДФ  

 Оказване на първа помощ на място на 
пострадали и транспортирането им в лечебни 
заведения 

ЦСМП, ОДМВР и 
РДПБЗН, ДФ 

 Извеждане на застрашеното население на 
безопасно място  

РДПБЗН, ОДМВР,  
Община, ДФ 

 Временно извеждане и настаняване на 

население останало без подслон 
 

 Настаняване на население останало без 
подслон в резервен сграден фонд 

Община 

 Осигуряване на продукти от първа ОСБЧК, ВиК, 
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необходимост и подвозване на питейна вода с 
водоноски 

РДПБЗН, Община 

 Извършване на неотложни аварийно-

възстановителни работи 
 

 Изграждане, изкопаване отводнителни канали 
и канавки  

Геозащита - Варна, 
ВиК, Община 

 Ревизия на съществуващите ВиК съоръжения и 
ремонтиране на компроментираните участъци 
от съществуващите участъци от 
канализационни системи – канали, колектори 

ВиК 

 Източване на съществуващите водоеми в 
свлачищното тяло, както и такива, намиращи 
се в близост до него  

Геозащита - Варна, 
ВиК 

 Изпълнение на укрепителни работи – 
ремонтиране на подпорни стени, заскаляване 
на участъци, подреждане на бетонови блокове 

Геозащита - Варна, 
Община 

 При разкрити подземни проводи в слачищната 
зона - укрепване и изместване на проводите по 
безопасни трасета 

В и К, Енерго ПРО, 
Община, Каварна Газ 
 

 Разчистване на улици и пътища от свлечените 
земни маси 

Община, ОПУ 

 Механично отнемане на земни маси Геозащита - Варна, 
Община, 

 Понижаване нивото на подпочвените води чрез 
водочерпене 

Геозащита - Варна, 
МРРБ,  
В и К 

 Вертикална планировка, оформяне на откоси, 
скатове и др. 

Геозащита - Варна, 
Община 

 Изместване на силови кабели  Енерго ПРО 
 Други операции, свързани със защитата  
 Наблюдение на свлачищния масив и поставяне 

на маркери, изграждане на реперни мрежи 
Геозащита - Варна, 
Община 

 Раздаване на помощи на пострадалото 
население 

РДПБЗН, ОСБЧК, 
Община. 

 

Рисковете „промишлена авария“, „силни бури“, „големи транспортни произшествия“, 
„разлив на опасни вещества“, „суши“, които са описани в приложение № 6 се случват като 
отделни инциденти на територията на общината и ще се реагира в съответствие с 
процедурите/правилата за действие на съответната институция.  

Ограничаването на разпространението и ликвидирането на възникнали епидемии и 
епизоотии се извършва съгласно плановете на РЗИ – Добрич и ОДБХ – Добрич.   

Реагирането при нефтен разлив в Черно море е съгласно Националния план за защита 
при бедствия, част „Национален авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море“ и 
областния план за защита при бедствия.  

 
6. Средства и ресурси за изпълнение на дейностите  

Финансовото и материално-техническото осигуряване на защитата при бедствия 
включва: 

1. текуща издръжка на силите и средствата на единната спасителна система; 
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2. производство, ремонт, доставки на техника, оборудване и друго имущество, 
необходимо за защитата при бедствия; 

3. проектиране и извършване на капитално строителство, изграждане и поддържане на 
системи за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия; 

4. управление на недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост, 
предоставени на министерства и ведомства за защита при бедствия; 

5. осъществяване на международно икономическо и научно-техническо 
сътрудничество в областта на защитата при бедствия; 

6. социални и обслужващи дейности; 
7. създаване и поддържане на кризисни запаси от материални средства и горивно-

смазочни материали за осигуряване защитата на населението при бедствия; 
8. предоставяне на държавни и общински имоти и движими вещи за целите на 

защитата; 
9. други дейности, свързани с осигуряването на защита при бедствия. 
Източниците за финансиране по ПЗБ са средства от общинския бюджет 

републиканския бюджет, структурните фондове на Европейския съюз и от други 
международни организации. Допълнителни финансови средства за ликвидиране на 
последици от бедствия би могло да се осигурят от резерва за предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последиците от бедствия, съгласно Закона за държавния бюджет на 
Република България за съответната година. Резервът се усвоява по решения на 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. 
Средствата се предоставят от централния бюджет и се разходват по бюджета на общината 
чрез корекция на бюджетните взаимоотношения. 

Планът е съобразен с наличните сили и ресурси на Единната спасителна система. При 
необходимост, допълнителни сили и ресурси се осигуряват поетапно от отговорните за 
превенция и СНАВР ведомства и организации. В извънредни ситуации, при възможност, 
може да бъдат включени силите и ресурсите и на МО.  

Общината информира Междуведомствената комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министерския съвет за получените помощи и дарения от български и 
чуждестранни физически и юридически лица, неправителствени организации, както и за 
получените застрахователни обезщетения за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия, конкретните лица, на които те са разпределени, и обектите на 
които те са предоставени. Въз основа на постъпилата информация за помощи и дарения, 
постъпилите искания в комисията и след преценка на размера на нанесените щети от 
бедствието, председателят на комисията представя в Министерския съвет информация за 
необходимата допълнителна помощ. 

 

7. Ред за осъществяване на наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване 

при различни опасности 

С цел предприемане на бързи и подходящи действия за намаляване на риска от 
бедствия и подготовка за реагиране от компетентните органи се извършва ранно 
предупреждение чрез комплекс от дейности за разпространяване на спешно предупреждение 
към обществеността за предстоящо бедствие в определена територия. 

Ранното предупреждение изисква: 
1. осъществяване на наблюдение за наличието на признаци за предстоящо бедствие; 
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2. анализ на данните от наблюдението; 
3. вземане на решение от страна на компетентните органи; 
4. разпространение на предупредителна информация за предстоящо бедствие; 
5. предприемане на подходящи действия. 
Ранното предупреждение и оповестяването в случай на предстоящо или възникнало 

бедствие се осъществяват по реда на 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.) (Наредба за ранно 
предупреждение и оповестяване).  

Ранното предупреждение и оповестяването при бедствия на общинско ниво се 
извършва по разпореждане на кмета на общината и/или областния управител по 
предложение на директора на РДПБЗН – Добрич или директора на ГДПБЗН. То се извършва 
от оперативните дежурни в НОЦ на ГДПБЗН - МВР или в ОЦ на РДПБЗН и от оперативните  
дежурни в областните и общинските администрации. чрез Системата за ранно 
предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението (СРПО) 
по реда на Наредбата за ранно предупреждение и оповестяване. 

 
7.1. Оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на 

ЕСС  

Оповестяването на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕЕС се 
извършва чрез Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 
изпълнителната власт и съставните части на единната спасителна система (СРПО) по реда на 
Наредбата за ранно предупреждение и оповестяване. Тя осигурява информация и 
координация на национално, областно и общинско ниво, както и на кметствата и отделните 
населени места.  

Оповестяването на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС  чрез 
СРПО се извършва от дежурния служител в ОЦ на РДПБЗН – Добрич по ред, определен в 
Наредбата за ранно предупреждение и оповестяване.   

Групите за оповестяване на общинско ниво в СРПО са:   
•  кметът и общинската администрация;   
•  общински щаб за изпълнение на ПЗБ;   
•  кметове и кметски наместници на населени места; 
• съставни части на Единната спасителна система.  
 Длъжностните лица, включени в групите, се разпределят по приоритети за реда, по 

който ще бъдат оповестявани, съобразно заеманата длъжност, функции и отговорност. 
Лицата в групата с един и същ приоритет се оповестяват едновременно. За всяко лице в 
групата се въвеждат до 4 телефонни номера. Лицето удостоверява прослушването на 
съобщението чрез въвеждане на персонален идентификационен номер, предоставен му от 
администратора на системата.  

Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на 
органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС са алармиране, 
оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция 
за определен час. 

При опасност или възникване на бедствие, изискващо координация на ниво община, 
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кметство или населено място, ранното предупреждение и оповестяване се осъществява от 
ОКВ в ОЦ на РДПБЗН – Добрич по разпореждане на областния управител, кмета на 
засегнатата община или директора на РДПБЗН – Добрич. В случай на отпадане на ОКВ на 
РДПБЗН - Добрич, оповестяването на може да бъде извършено и от друг ОКВ, като бъде 
отправено искане от областния управител или кмет на община. Разпореждането/искането 
трябва да съдържа информация за опасността или за бедствието, както и за органите на 
изпълнителната власт и съставните части на ЕСС, които следва да бъдат уведомени.  

При оповестяване на органите за управление на община Каварна чрез СРПО, 
използвайки различните начини на свързване, същите: 

• при начин на свързване алармиране, след получаване на съобщението следва да се 
явят до 30 минути в работно и до 60 минути в извънработно време на работното място на 
щаба и да чакат по-нататъшни задачи и разпореждания за изпълнение;  

• при начин на свързване „оповестяване“, членовете на щаба следват разпоредените 
мерки и действия в съобщението с цел предприемане на действия за овладяване и 
преодоляване на последиците от бедствието.   

 

7.2. Оповестяване на населението 

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване в частта 
„Оповестяване на населението” не е изградена в област Добрич, съответно и в община 
Каварна.  

Към момента изградената в община Каварна сиренна система е базирана на АСО – 
ТКО, използвайки сирени тип С-40, като са монтирани 11 бр. сирени, от които 9 са изправни. 
Сирените, монтирани на територията на община Каварна са с местно задействане. Системата 
има възможност да излъчва само звуков сигнал и се използва за оповестяване при „Въздушна 
опасност“ (ВО) и при „Отбой въздушна опасност“ (ОВО). За оповестяване при бедствия 
системата не е пригодена, защото няма възможност за предаване на рачева информация. 

При опасност от възникване на бедствие или при бедствие населението на 
територията на общината се информира чрез средствата за масово осведомяване на местно, 
регионално и национално ниво. Общината публикува на интернет страницата си 
предупреждение към обществеността за предстоящо бедствие или информация за 
бедствието. Съобщенията за населението съдържат информирация за развитието на 
ситуацията, за предприетите от изпълнителната власт защитни мерки и указания за 
поведение и действие.  

При необходимост от даване на допълнителна информация и указания за действия на 
населението в засегнати регион, МВР и общината ще изпълняват процедура по оповестяване 
на населението чрез подвижни високоговорителни устройства. 

До въвеждането в действие на системата за ранно предупреждение и 

оповестяване на населението, оповестяването на населението от застрашения район ще 
се извършва чрез подвижни и стационарни високоговорителни уредби, местните или 
национални радиа и телевизионни оператори, в зависимост от обхвата на бедствието.  

Съобщенията до медиите за оповестяване на населението се излъчват от пресцентъра 
на  общинска администрация след координация с ръководителя на операциите. 

 
8. Ред за обявяване на бедствено положение 
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Когато наличните сили и средства за изпълнение на обичайните дейности от една или 
повече служби за реагиране на общинско ниво са недостатъчни и са необходими 
допълнителни ресурси за справяне с мащаба на възникнал инцидент, кметът на община може 
да обяви със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на общината 
(приложение № 14), с което се въвежда общинския план за защита при бедствия. 
Териториалните структури и звена на органите на изпълнителната власт, физически и 
юридически лица с отговорности по плана изпълняват своите функции и задължения, като 
координацията и управлението на силите и средствата на ЕСС на общинско ниво се 
осъществява от кмета на общината и общинския щаб за изпълнение на  общинския план за 
защита при бедствия. 

Заповедта за обявяване на бедствено положение се изпраща незабавно на областния 
управител на област Добрич и на министъра на вътрешните работи. 

 
9. Информационни протоколи 

Оперативният дежурен на Общинския съвет за сигурност събира, обработва и 
предоставя на кмета на общината информация, отнасяща се до бедствието и последиците от 
него. Същата по обем информация предоставя и на Оперативния център на РДПБЗН - 
Добрич. Редът, начинът на събиране, обработката и обменът на информацията са заложени в 
Правилата за работа на оперативния дежурен по Общинския съвет за сигурност 
(класифицирани). 

 

10. Преход към по-високо ниво на управление при бедствия  

Когато мащабът на бедствието надхвърля възможностите за справяне с наличните 
сили и средства на ЕСС на общинско ниво и са необходими допълнителни ресурси, кметът 
на общината може да поиска от областния управител помощ и обявяване на „бедствено 
положение“ чрез Оперативния център на РДПБЗН-МВР. При въвеждане на областния план 
за защита при бедствия управлението преминава на областно ниво.  

Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в 
засегнатите 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 щаба за изпълнение на областния план за защита при 
бедствия. 

Когато мащабът на бедствието надхвърля възможностите за справяне с наличните 
сили и средства на ЕСС на областно и общинско ниво и са необходими допълнителни 
ресурси, областният управител може да поиска помощ чрез Националния оперативен център 
на ГДПБЗН МВР. При въвеждане на националния план за защита при бедствия управлението 
преминава на национално ниво.  

Областните и общинските щабове за изпълнение на съответните планове за защита 
при бедствия в засегнатите територии продължават да изпълняват своите функции и 
задължения, като координацията и управлението на силите и средствата на ЕСС се 
осъществява на национално ниво. 

 

11. Преход към възстановяване  

С приключване на спасителните и аварийно-възстановителните работи и отмяната на 
обявеното бедствено положение се активират мерките за подпомагане и възстановяване.  
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Първоначалните оценки на въздействието на бедствието върху инфраструктурата и 
доставките на основни стоки/услуги спомагат за установяването на информацията за 
необходимите дейности по възстановяване. 

 

Раздел VI  

Възстановяване и подпомагане 

 

В раздела са определени мерките, ролите, отговорностите, структурите и дейностите 
при възстановяване след бедствие, мерки за подпомагане и възстановяване, включително 
предоставянето на неотложна помощ и еднократна помощ (краткосрочни - по време и 
непосредствено след събитието). 

 
1. Цели за възстановяването 

Възстановяване в кратки срокове на нормалните условия за живот на населението в 
засегнатия от бедствие район чрез прилагане на необходимите мерки за възстановяване на 
обществените функции и инфраструктури, при спазване на принципа „да изградим отново, 
но по-добре”. 

 
2. Структура и управление на процеса по възстановяване 

2.1. Рамка на организацията и дейностите по възстановяването 
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 кмета на общината и 
включва изхранване и временно настаняване на пострадалите (засегнатите) лица и животни;  
раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите (засегнатите) лица; предприемане 
на други необходими мерки. 

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 на МКВП към МС, наличието на които се установява въз основа 
на анкета, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“. Възстановителната помощ се 
предоставя при условия и по ред, определени с Правилника на МКВП към МС, и не може да 
превишава стойността на данъчната оценка на жилището. 

Възстановителната помощ се предоставя за: 
1. 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; 

2. премахване на строежи, за които е издадена заповед от кмета на общината съгласно 
чл. 195, ал. 6 ЗУТ, които поради природно явление с геоложки или хидрометеорологичен 
произход са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, 
застрашени са от самосрутване и не могат да се поправят или заздравят. 

Неотложните възстановителни работи след бедствие за обектите, общинска 
собственост, се организират от кмета на общината, а за обектите държавна собственост – от 
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областния управител и териториалните структури на министерства и ведомства.  
Временното настаняване се извършва в резервните жилища по чл. 45 от Закона за 

общинската собственост, в други имоти, във фургони за живеене, сглобяеми къщи или 
палатки, предоставени от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, 
юридически и физически лица. 

Разпоредбите по възстановяването се активират с отмяна на обявеното бедствено 
положение, след първоначалната оценка за това как събитието е разрушило 
инфраструктурата и социалните функции на общината. 

 

2.2. Управление на дейностите по възстановяване 

Предоставянето на възстановителна помощ на пострадали (засегнати) от бедствието 
лица се организира и координира от кмета на общината в съответствие с ПЗБ. 

Кметът на общината организира и контролира извършването на неотложни 
възстановителни работи при бедствия. Неотложните възстановителни работи след бедствие 
за обектите, общинска собственост, се организират от кмета на общината, 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 оценка на 
щетите предлага решения за възстановяване на жизнено важни услуги за населението.    

За оценка на нуждите и  доставките на  храни, вода, медицински изделия, лекарствени 
продукти и други отговаря заместник-кметът „Финанси и икономическо развитие“.   

Кметът на община договаря и контролира своевременната доставка на определено 
място при зададени количество и качество на необходимите стоки или материали. 

Всяка структура, участваща във възстановителните дейности следи за изпълнението 
на договорените споразумения за доставки със съответните фирми. 

На определените за временно настаняване  места със заповед на кмета на общината се 
назначава комендант.  

 

2.3. Функции и отговорности при възстановяване и подпомагане  

Функциите и отговорните структури при възстановяване и подпомагане на 
територията на общината са посочени в таблица № 24.  

 
Таблица № 24. Функции и отговорности при възстановяване и подпомагане 

Функции/задачи Отговорни структури 

Настаняване на население, останало без подслон в резервен 
сграден фонд 

Кмет на общината 
 

Осигуряване на палатки, фургони и сглобяеми къщи за 
останалите без подслон 

МВР, МО, БЧК, Кмет на 
общината 

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

Кмет на общината 
 

Осигуряване на продукти от първа необходимост, лекарства и 
подвозване на питейна вода 

Кмет на общината, РЗИ, 
БЧК, ДСП, В и К 

Осигуряване на резервно водоснабдяване В и К 
Отстраняване на аварии по преноса и снабдяването  с 
електрическа енергия, природен газ и горива 

ЕНЕРГО ПРО, МСО,  
В и К, Каварна Газ 
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Отстраняване на аварии по комунално-битовите мрежи Кмет на общината 
Определяне степента на разрушения на сградите и съоръженията 
и укрепване или разрушаване на повредени сгради    

Кмет на общината, 
ръководители на 
институции и ЮЛ 

Възстановяване на пътна инфраструктура  ОПУ, Кмет на общината 

Разчистване на пътища и извличане на аварирала техника  ОПУ, РДПБЗН, Кмет на 
общината, ЮЛ съгласно 
сключените 
споразумения 

Временно възстановяване на повредени мостове  

 

ОПУ, Кмет на 
общината, ЮЛ съгласно 
сключените 
споразумения 

Раздаване на помощи на пострадалото население  БЧК, Кмет на общината, 
ДСП 

Оказване на психологична помощ и психосоциална подкрепа на 
пострадалите и на спасителните екипи 

БЧК, ОДМВР 

 
2.4. Участие на неправителствени организации и населението  

Организацията и координирането на възстановителната помощ на населението в 
населените места от общината се извършва от кметовете на кметства и кметските 
наместници.  

Контрол, организация и координиране за пострадалите райони упражнява кмета на 
общината. 

Заявките за подпомагане и възстановяване се приемат чрез деловодството на 
общинска администрация, електронната поща на общината, факс – при кмета на общината и 
дежурен по ОбСС. 

Организирането и съхранението на дарения и помощи се извършва от общинска 
администрация и общинската структура на БЧК.  

Разпределението, раздаването и отчитане на дарения и помощи се  организира и 
ръководи от секретаря на общината, подпомаган от отдел „Духовни и социални дейности” в 
общинска администрация, Общинския съвет на БЧК и ДСП. 

Общината  информира МКВП за получените от нея помощи и дарения от български и 
чуждестранни физически и юридически лица, конкретните лица, на които те са 
разпределени, и обектите, за които са предоставени съгласно Правилника за организацията и 
дейността на МКВП към МС. 

За изпълнение на дейностите по отстраняване на последиците от бедствия, пожари и 
извънредни ситуации може да се използва създаденото доброволно формирование. 

 

3. Оценки на първоначалните нужди и щетите 

3.1. Оценки на първоначалните нужди 

Оценка на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други се 
извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на общината, включваща ресорен заместник-
кмет, специалисти в отдел „Духовни и социални дейности“  от общинска администрация, 
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представители на дирекция „Социално подпомагане“ -  Каварна, „В и К Добрич” АД и МБАЛ – 
Каварна. 

Разчетът за три дни на нуждите от храни, вода, медикаменти и др. се изготвя на база 
брой на пострадали и разчет за нуждите на един пострадал за един ден съгласно приложение 
№18. 

 

3.2. Оценки на щетите 

Оценките на щетите се извършват чрез огледи на обекти от комисия, назначена със заповед на 
кмета на общината, в състава на която се включват специалисти от общинска администрации и 
експерти от камарите на инженерите в инвестиционното проектиране и на строителите. Оценките на 
щетите се извършват по уедрени показатели. Комисията определя местата и обектите 
(инфраструктура) за възстановяване, степенува обектите по важност и извършване на 
необходимите възстановителни работи. 

Назначената комисия оценява необходимостта от и възможностите за:  
• проектиране; 
• обявяване на процедура за обществена поръчка; 
• избор на изпълнител по закона за обществените поръчки; 
• обявяване на изпълнител; 
• сключване на договор за извършване на дейността/услугата; 
• изпълнение на възложените дейности; 
• контрол и приемане на обекта. 
 

3.3. Подслоняване/настаняване 

Населението, останало без подслон се извежда временно от пострадалите райони и се 
настанява от кмета на община. То ще бъде настанено в незасегнати сгради, оборудвани с 
най-необходимото, след обход на комисии от специалисти. При недостиг на места за 
настаняване пострадалите може да бъдат подслонени като се осигурят палатки, постелъчно 
имущество и фургони,  предоставени по нареждане на министъра на вътрешните работи или 
от БЧК.  При необходимост от доставка на фургони в общините –  чрез писмена заявка до МВР от 
РД ПБЗН Добрич след отправено искане от кмета на общината.  

При възникване на бедствие и разрушаване или довеждане до негодност на част от 
жилищата, на семействата, за които необитаемото жилище е единствено, се осигурява подслон в 
предварително определени  подходящи места за временно настаняване (използване на сгради 
предварително избрани за тази цел, изграждане на палаткови лагери). Сградите и терените в 
община за временно настаняване са дадени в приложение № 24. 

Оценката на наличното оборудване и необходимост от доставка за покриване на нуждите се 
извършва от щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия след получаване 
на достоверни сведения за пораженията. 

Разчетът на недостигащото оборудване се изготвя на база брой пострадали и недостиг 
на оборудване (легла, дюшеци, одеяла, палатки и др.) от комисия, определена със заповед на 
кмета на общината.  

За подпомагане на пострадалите в областта е осигурено оборудване в междуобластен 
склад на БЧК съгласно приложение № 19.  
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Недостигащото оборудване се доставя с писмени заявки от кмета на общината чрез 
областния управител до МВР чрез наличностите на звената на „Държавен резерв и 
военновременни запаси” и от фирми производители на легла, дюшеци, одеяла, палатки и др. 

 
3.4. Състояние на общността  

За определяне на мерките за подпомагане и възстановяване при бедствие,  
включително предоставянето на неотложна помощ и еднократна помощ е необходимо да се 
установи:  

• състоянието на инфраструктурата – прекъснати ли са основни услуги като 
здравеопазване, транспорт, доставяне на електричество, вода, газ и др. 

• нанесените поражения върху: 
- икономиката - прекъсване на нормалната стопанска дейност в областта 
- обществената и частна собственост,  
- околна среда, включваща оценка на безопасността; 
 

4. Мерки, методи и ресурси за ограничаване на последствията и възстановяване  

Включени са мерки за:  
• възстановяване на техническа инфраструктура;  
• възстановяване доставката на основни стоки и услуги като електроснабдяване, 

водоснабдяване, газоснабдяване, транспорт и др; 
• възстановяване на здравеопазването; 
• възстановяване на нормалната стопанска дейност;   
• краткосрочни мерки за възстановяване на околна среда.  
Определените мерки от СНРБ за възстановяване и мерки, методи и средства с целите 

на НСНРБ са дадени в Таблица № 25. 
 
Таблица № 25. Мерки за възстановяване и връзка между мерки, методи и средства с 

целите на НСНРБ 
Проблеми, 

касаещи 

възстановяването  

Връзка с 

НСНРБ 

Мерки за 

възстановяване 

Методи/способи 

за изпълнение 

на мерките 

Средства и 

действия 

Ниско ниво на 
обществена 
ангажираност и 
разбиране за целите 
на 
възстановяването 

Постигане на 
устойчивост 
на 
обществото 
при бедствия  
 

Осигуряване на 
високо ниво на 
ангажираност от 
всички 
институции, 
ведомства и 
неправителстве-
ни организации 
при планиране 
на процеса на 
възстановяване  

Посочване на 
ролите, 
функциите и 
способностите 
на частите на 
ЕСС на местно 
ниво, отговорни 
за възстановя-
ване след 
бедствия; 

Обучение на 
персонала за 
ролите и 
отговорностите 
по време на 
възстановяване 
от бедствия; 
 
 
 
 

Наличните ресурси 
са недостатъчни за 
възстановяване 
след бедствие 

Ясно определяне 
на ролите на 
институциите, 
ведомствата и 
неправителстве-
ните 

Определяне на 
общи принципи 
за участие във 
възстановяване 
на всички части 
на ЕСС, 

Изграждане на 
мрежи с 
различни 
институции, 
ведомства и 
неправителстве
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организации на 
местно ниво в 
процеса на 
подпомагане и 
възстановяване 

предвидени в 
ПЗБ 

-ни 
организации 
които ще 
оказват 
съдействие по 
време на 
възстановяване 

Нужда от 
подготвени сили за 
ефективно 
възстановяване 

Изграждане 
на капацитет 
за управление 
на риска от 
бедствия на 
всички 
администра-
тивни нива на 
управление 

Ясно определяне 
на ролите на 
институциите, 
ведомствата и 
неправителстве-
ните 
организации на 
местно ниво в 
процеса на 
подпомагане и 
възстановяване 
 
 
 
 
Провеждане на 
обучение по 
възстановяване 
 

Описание на 
условията за 
сътрудничество 
и координация 
между 
съставните части 
на ЕСС  
 
Описание на 
структурата, 
функциите и 
ролята на Щаба 
за изпълнение на 
общинския ПЗБ 
 
Провеждане на 
целенасочено и 
координирано и 
обучение  

 Планиране и 
участие в 
тренировки/ 
учения по 
възстановяване 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Предоставяне на информация на населението 

Общинският щаб за изпълнение на ПЗБ информира чрез медиите населението за 
предприетите действия относно: 

• извършваното подпомагане и възстановяване след бедствието,  включително 
предоставянето на неотложна помощ и еднократна помощ; 

• възстановяването на основни услуги като здравеопазване, транспорт, доставяне на 
електричество, вода, газ и др. 

Информацията се свежда чрез брифинги пред местните медии, прессъобщения и 
интернет страницата на общината.  

 

6. Финансово осигуряване  
Източниците за финансиране на дейностите по общинския план за защита при 

бедствия са: 
• общинския бюджет;   
• републиканския бюджет;  
• търговските дружества и едноличните търговци за бюджетите им;  
• структурните фондове на Европейския съюз и други.  
Разходите, свързани с предварително осигуряване на ресурси за провеждането на 

СНАВР при възникване на бедствия се усвояват от бюджета на общинска администрация и 
от бюджетите на обектите, разположени на територия на общината. 
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Ежегодно в общинския бюджет се планират финансови средства, обезпечаващи 
изпълнението на общинския план за защита при бедствия, както и възникнали внезапно 
аварийно-възстановителни работи. 

Когато финансирането е за сметка на републиканския бюджет, финансовите средства 
за изпълнение на общинския план за защита при бедствия се осигуряват в рамките на 
одобрените средства за съответните министерства и ведомства и бюджетни 
взаимоотношения на общините с републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния 
бюджет на Република България за съответната година. 

Допълнителни финансови средства за ликвидиране на последици от бедствия може да 
се осигурят от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от 
бедствия съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната 
година. Средствата се заявяват пред Междуведомствената комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министерския съвет с мотивирано искане за предоставяне на финансова 
помощ и се усвояват след решение на комисията. Размерът на исканата финансова помощ се 
доказва с представяне на копия от първичните финансово счетоводни документи или 
финансови разчети за необходимите разходи. Средствата се предоставят от централния 
бюджет и се разходват по бюджетите на министерствата, ведомствата и общините чрез 
корекция на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и съответните 
първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. 

Планът е съобразен с наличните сили и ресурси на Единната спасителна система. При 
необходимост, допълнителни сили и ресурси се осигуряват поетапно от отговорните за 
СНАВР ведомства и организации. В извънредни ситуации, при възможност, може да бъдат 
включени силите и ресурсите и на МО.  

Органите на изпълнителната власт информират Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за получените от тях помощи и 
дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, неправителствени 
организации, както и за получените застрахователни обезщетения за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, конкретните лица, на които те са 
разпределени, и обектите на които те са предоставени. Въз основа на постъпилата 
информация за помощи и дарения, постъпилите искания в комисията и след преценка на 
размера на нанесените щети от бедствието, председателят на комисията представя в 
Министерския съвет информация за необходимата допълнителна помощ от държави, 
международни организации и др. 

Подпомагане от фонд „Солидарност на Европейския съюз“  

За подпомагане от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) се подава 
обобщена информация за настъпилите щети от природно бедствие до Министерството на 
вътрешните работи.  

Фонд „Солидарност“ предоставя помощ при голямо природно бедствие, което има 
сериозни последици за условията на живот, природната среда или икономиката на един или 
няколко региона на държава членка. Природно бедствие се определя като „голямо“, когато 
предизвиква преки щети за над 3 милиарда евро (по цени за 2011 r.) или повече от 0,6 % от 
брутния национален доход на държавата бенефициент и като „регионално природно 
бедствие“, когато в регион то предизвиква преки щети в размер на над 1,5 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на въпросния регион.  
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Допустимите за финансиране дейности са възстановяване на функционирането на 
инфраструктурата в сферата на енергетиката, водоснабдяването и отпадъчните води, 
телекомуникациите, транспорта, здравеопазването и образованието, предоставяне на 
временно настаняване и финансиране на спасителни операции, които да посрещнат нуждите 
на засегнатото население, осигуряване на превантивна инфраструктура и предприемане на 
мерки за защита на културното наследство, почистване на засегнатите от бедствието области, 
включително природните зони, в съответствие, когато е уместно, с екосистемни подходи, 
както и неотложно възстановяване на засегнатите природни зони с цел избягване на 
непосредствения ефект от ерозия на почвата. 

Дарителски кампании  

За организирането на дарителска кампания в подкрепа на пострадалите от бедствие 
ще се търси съдействието на БЧК, като основен организатор за национални дарителски 
кампании в страната. 

Даренията от страната и чужбина трябва да са в режим на регистриране на даренията. 
За всеки конкретен случай трябва да е посочена информация за дарителя, стойността, да е 
видно от информацията в банковите извлечения и сключените договори за дарение, от 
дарителите е изразена конкретна или общо формулиране воля за разходване на средствата. 
Възможно е в част от случаите волята да е конкретна, а в други да е формулирана по-общо, 
което дава възможност част от средствата да се управляват гъвкаво, след оценка и 
степенуване на потребностите.  

Разпределението на постъпилите дарения ще става с решение на Общинския съвет по 
параграф „Обезщетения и помощи по социалното подпомагане“ в местна дейност 284.  

Средствата от дарителска кампания ще се управляват от Обществен съвет към 
общината, на базата на експертна оценка на нуждите на пострадалото население. 

Подпомагане от фонд „Общинска солидарност“ 

За първоетапна реакция при бедствия могат да се отправят  искания за подпомагане на 
общината от фонд „Общинска солидарност“ към НСОРБ.   

Чрез средства от Фонда се подпомагат дейности като: 
• ползване на специализирана и друга техника; 
• участие на доброволци от други общини (организирани и неорганизирани); 
• командироване на експерти от други общини за оценяване на щетите и годността на 

сградите и публичната инфраструктура;  
• покриване на разходи за временно настаняване на пострадали семейства;  
• други дейности по овладяване рисковете за населението.  
Заявление за финансово подпомагане от фонда се подава от кмета на общината, 

адресирано до Председателя на НСОРБ. Искането е  по образец и към него се прилага копие 
от заповедта на кмета за обявяване на бедствено положение на територията на общината или 
част от нея. 

 

7. Ред за докладване  

Ръководителите на екипите по възстановяване докладват на кмета на общината за 
хода на предприетите действия и възникналите необходимости. Въз основа на докладите се 
вземат решения за последващи действия за преодоляване последиците от бедствието. 
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Раздел VII  

Мониторинг и оценка 

 

В раздела се описва механизъм за наблюдение и оценка на ПЗБ и дейностите по 
неговото изпълнение, с цел ефективно да се идентифицира както постигането на 
планираните резултати, така и за установяване на пропуски и набелязване на мерки за 
подобрение.   

 
1. Принципи и критерии за мониторинг и оценка на ПЗБ 

Наблюдението на напредъка по изпълнението на ПЗБ следва да се разглежда и 
оценява в два аспекта: 

- напредък по отношение на прилагане на мерките; 
- напредък и резултати по отношение на постигане на целите. 
И в двете направления следва да бъдат определени: 
- индикатори за оценка на напредъка; 
- компетентни органи за контрол; 
- форма и ред за отчитане и оценка на изпълнението. 
Наблюдение и контрол по прилагането на мерките. 
Индикатори за мониторинг на постигане на целите при изпълнението на ПЗБ  

Цел: Свеждане до минимум неблагоприятното въздействие на опасностите върху 
човешкия живот, социалната и икономическата структура на общности, инфраструктура, 
собственост и природната среда. 

Индикатори: Брой хора, потенциално засегнати от бедствия, Брой обекти на 
социалната инфраструктура, потенциално засегнати от бедствия. 

Цел: Повишаване капацитета на органите за управление и администрацията за 
организиране и координиране  на превантивната дейност, за предварително обмислено 
управление на действията и взаимодействията по време на бедствия, както и възстановяване 
на щетите, нанесени от тях. 

 Индикатори: Разглеждане на механизмите за въздействие чрез превенция, готовност, 
реагиране и възстановяване по отношение на разгледаните рискове; 

Местната власт и партньорски организации, включени в ПЗБ са в състояние да 
осъществят определените им функции, описани в плана; 

Цел: Създаване на необходимата организация за  предприемане на мерки за защита на 
живота и здравето на хората, на околната среда и набелязване на необходимите действия на 
органите за управление и силите за реагиране при бедствия.  

Индикатори: ПЗБ осигурява необходимата координация между включените 
организации и институции  

Цел: Определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в 
спасителните дейности, в ликвидирането на последствията от бедствията и при 
възстановяване на нормалния ритъм  на живот. 

Индикатори: Ролите и отговорностите са ясно дефинирани. 
 

2. Процес за мониторинг и оценка на ПЗБ  

При оценяването дали ПЗБ е адекватен, следва да се преценява дали същият: 
• е точен; 
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• е практически приложим; 
• обхваща всички необходими функции; 
• осигурява необходимата координация между организациите и институциите, 

включени в плана за защита при бедствия. 
Точността се оценява чрез проверка дали: 
• съществуват съответстващи, пълни и актуални приложения в плана за защита при 

бедствия; 
• връзките към организациите и определените функции и ресурси са пълни и 

актуални; 
• структурирането на частите на ЕСС и щаба за изпълнение на плана за защита при 

бедствия съответстват на тяхното описание в плана за защита при бедствия. 
Практическата приложимост се оценява като се вземе предвид дали: 
• местните власти и партньорски организации, включени в плана за защита при 

бедствия са в състояние да осъществят определените им функции, описани в плана; 
• организациите, представени в СНРБ и съставните части на ЕСС на местно ниво 

разполагат с необходимите ресурси, за да бъдат в състояние да изпълняват техните функции, 
описани в плана за защита при бедствия. 

Обхватът се оценява чрез: 
• проверка за наличието на опасности, които не са разгледани в плана за защита при 

бедствия; 
• разглеждане на механизмите за въздействие чрез превенция, готовност, реагиране и 

възстановяване по отношение на разгледаните рискове; 
• оценка на адекватността на съществуващите връзки между плана за защита при 

бедствия и плановете на участващите организации и институции. 
Координацията се оценява като се вземе предвид дали: 
• ролите и отговорностите са ясно дефинирани; 
• описанието на това как институциите ще работят заедно в случай на бедствие е 

недвусмислено; 
• функциите в плана за защита при бедствия са ясно описани; 
• целите и задачите на плана за защита при бедствия са в съответствие с целите и 

задачите на НСНРБ; 
• заложените мерки в плана за защита при бедствия са в съответствие с тези в 

Националния план за защита при бедствия. 
 
3. Процес на актуализация и преразглеждане на ПЗБ  

СНРБ може да се преразглежда по всяко време ПЗБ като при необходимост може да 
го изменя, допълва, отменя или заменя по нормативно установения ред. 

Планът за защита при бедствия задължително се преразглежда и актуализира най-
малко веднъж на 5 години, след всяко въвеждане на плана, както и при промяна на 
нормативната уредба, свързана с изпълнението му. 

Актуализации и допълнения на плана задължително се правят при организационни 
промени или промени в процедурите, както и при други събития, които оказват въздействие 
по изпълнението на плана и процедурите в него.  

За прегледа на плана са отговорни кметът на общината и ресорния заместник-кмет. 
Отговорни за актуализацията на плана са: ресорния заместник-кмет, секретаря на общината, 
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ръководителите на структурите на министерства и ведомства, както и фирми, участвали в 
разработването и имащи задължения съгласно плана. Координатор по актуализиране на ПЗБ 
е длъжностното лице от общинска администрация, отговарящо за защитата при бедствия.   

Промените в плана се извършват от лицето, определено за координатор на ПЗБ и 
представителите (точки за контакт) на съответните структури на ЕСС, на които е 
предоставен екземпляр от плана. За отразяването на направени промени във всичките 
екземпляри на ПЗБ, определеното длъжностно лице от съответната структура на ЕСС 
извършила промяната, размножава страниците с промени заедно с таблицата „История на 
промените” и ги изпраща на координатора и точките за контакт на останалите структури на 
ЕСС, които подменят съответните страници в техните екземпляри от плана. 

 
Раздел VIII  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Разделът съдържа препратки от ПЗБ към по-детайлна информация за отделни 
планове, мерки, оперативни процедури и др. Приложенията показват как мерките и 
процедурите са включени в плана. 

 
1. План за  защита при земетресение;   
1.1. Характеристика на скалата на МШК-64 за определяне интензивността на 

земетресенията;   
1.2. Карта на възможните огнищни зони на земетресения с магнитуд над 3,0, 

реализирани след 01.01.2004 г.;  
1.3.  Контури на влиянието на сеизмичната зона Вранча, Република Румъния;  
1.4. Потенциално опасни (самосрутващи се) сгради на територията на община 

Каварна;  
1.5. Правила за поведение и действия при земетресение;  
1.6. Сгради за обществено обслужване, предвидени за настаняване на останало без 

подслон при земетресение население в община Каварна;  
1.7. Списък с мостовете по републиканските пътища в община Каварна;  
2. План за защита при наводнения;   
2.1. Правила за поведение и действия при наводнение; 
2.2. Места за наблюдение на критичните участъци при преминаване на висока вълна; 
2.3. Мерки за намаляване на риска от наводнения, произтичащи от ПУРН;  
2.4. Схема на РЗПРН с код BG2_APSFR_BS_03.  
3. План за  защита при ядрена и радиационна авария; 
3.1. Поведение и действие на населението при авария в АЕЦ и трансграничен пренос 

на радиоактивни вещества;  
3.2. Видове аварии според количеството освободена активност и мащабите на 

разпространение;  
3.3. Класификация и характеристика на възможните аварии по ИНЕС;  
3.4. Състав на основните радионуклеиди, изхвърлени в атмосферата при авария в 

АЕЦ;  
3.5. Санитарно-хигиенни мероприятия при обща авария в АЕЦ;  
3.6. Разчет за осигуреността на населението с ИСЗ в община Каварна;  



97 

 

3.7. Инструкция за употреба на йодни таблетки;  
3.8. Разчет за необходимите количества калиев йодид за йодна профилактика на 

населението до 45-годишна възраст на територията на община Каварна;   
3.9. Технически характеристики на ВВЕР и CANDU;   
3.10. Мерки за защита при трансгранично замърсяване от авария в АЕЦ “Черна вода”, 

Р. Румъния;   
3.11. Кратка характеристика на тритий;   
3.12. Общи правила за безопасност при радиационна авария;   
3.13. Критерии и схема за установяване на периметър на безопасност около зоната на 

авария с радиоактивен източник или материал;   
3.14. Отговорности на екипите, участващи в действията при ликвидиране на 

радиационна авария;  
3.15. Ред за организиране и провеждане на радиационно наблюдение и оповестяване;  
3.16. Мерки за безопасност при работа с радиоактивни вещества. Средства за защита 

от йонизиращи лъчения. Дезактивация;  
3.17. Провеждане на контрол на хранителните продукти при радиационна авария; 
3.18. Дозови критерии за вземане на решение за защита на населението;   
3.19. Разчет за укриване на населението в община Каварна;  
3.20. Схема за уведомяване при аварии с радиоактивни източници или ядрен 

материал;  
3.21. Схема за оповестяване на щабовете и силите.  
4. План за защита при снегонавявание и обледяване;  
4.1. Правила за поведение и действия на населението при снегонавявания и 

обледявания.  
5. План за защита при свлачища;  
5.1. Организационни и практически дейности за защита при свлачища;  
5.2. Регистър на свлачищните райони на територията на община Каварна към 

31.12.2018 г.;  
5.3. Абразионни участъци в крайбрежната зона на община Каварна;  
5.4. Правила за поведение и действия при свлачища и срутища.  
6. Таблица за оценка на риска; 
7. Списък на критична инфраструктура на територията на общината;  
8. Списък на сгради с масово пребиваване на хора;  
9. Схема за оповестяване на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при 

бедствия; 
10. Списък на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия; 
11. Система за управление при бедствия в община Каварна (Процедура за работа на 

Щаба);  
12. Бланка „Организационна структура за управление при бедствие“;  
13. Бланка  „План за действие“;   
14. Образец на Заповед за въвеждане в действие на плана за защита при бедствия на 

община Каварна; 
15. Схема за оповестяване на общината при въвеждане в действие на общинския план 

за защита при бедствия;  
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16. Образец на искане за извършване на оповестяване на органите на изпълнителната 
власт и на съставните части на ЕСС чрез СРПО;   

17. Норми за обезпечаване на населението с основни хранителни и нехранителни 
стоки;   

18. Разчет за снабдяване на населението с основни хранителни и нехранителни стоки 
при бедствия за три дни;  

19. Опис на имуществото в склада за бедствия на БЧК;  
20. Елементи на полеви пункт за временно настаняване на засегнатото население;  
21. Отговорни органи, звена и лица от структурите;  
22. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица на национално, 

оластно и общинско ниво за изпълнение на предвидените мерки;  
23. Екипи и средства, техника и телефони;  
24. Списък на резерв от инженерна техника по общини, която може да бъде 

привлечена при нарастване на обстановката;  
25. Разчет за провеждане на евакуация и разсредоточаване при обявяване на бедствено 

положение или при възникване на опасност от бедствие;   
26. Транспортни средства на територията на общината;   
27. Население по населени места и възраст;   
28. Време за готовност и реагиране.   
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СПИСЪК  

НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ   
 
АД Акционерно дружество 
АЕЦ Атомна електроцентрала 
АСО Автоматизирана система за оповестяване 
АЯР Агенция за ядрено регулиране 
БАН Българска академия на науките 
БВП Брутен вътрешен продукт 
БДЧР Басейнова дирекция „Черноморски район“ 
БЧК Български червен кръст 
ВиК Водоснабдяване и канализация 
ГДБОП Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” 
ГДПБЗН Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” 
ГРАО Гражданска регистрация и административно обслужване 
ГРМ Газоразпределителна мрежа 
ДПЛУИ Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост 
ДПРАО Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ 
ДСП Домашен социален патронаж 
ДФ Доброволно формирование 
ЕАД  Еднолично акционерно дружество 
ЕЕНСП Единен европейски номер за спешни повикания 
ЕООД Еднолично дружество с ограничена отговорност 
ЕСС Единна спасителна система 
ЕЦ Евакуационен център 
ЗЗБ Закон за защита при бедствия 
ЗООС Закон за опазване на околната среда 
ЗУТ Закон за устройство на територията 
ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 
ИЙЛ Източници на йонизиращи лъчения 
ИСЗ Индивидуални средства за защита 
ИЯИЯЕ Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика 
КОС Контрол на общоопасните средства 
МААЕ Международна агенция за атомна енергия 
МВР Министерство на вътрешните работи 
МЗ Министерство на здравеопазването 
МЗХ Министерство на земеделението и храните 
МИ Министерство на икономиката 
МКВП Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане 
МН Места за настаняване 
МО Министерство на отбраната 
МОСВ Министерство на околната среда и водите 
МПС Моторно превозно средство 
МС Министерски съвет 
МТИТС Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията  
МТО Материално техническо осигуряване 
МЦ Медицински център 
МШК Медведев-Шпонхойер-Карник 
НИГГГ Национален институт по геофизика, геодезия и география 
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НИМХ Национален институт по метеорология и хидрология 
НОТССИ Национална оперативна телеметрична система за сеизмологична информация 
НОЦ Национален оперативен център 
НСИ Национален статистически институт 
НСНРБ Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 
НСРПО Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия 
НЦРРЗ Национален център за радиобиологична и радиационна защита 
НЩКК Национален щаб за координация и контрол 
ОбДСП Общинска дирекция „Социално подпомагане“ 
ОбСС Общински съвет за сигурност 
ОДБХ  Областна дирекция по безопасност на храните 
ОДМВР Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи 
ОКВ Областен контролен възел 
ОМП Отбранително-мобилизационна подготовка 
ООД Дружество с ограничена отговорност 
ОПЛ Общопрактикуващ лекар 
ОПУ Областно пътно управление 
ОСНРБ Областен съвет за намаляване на риска от бедствия 
ОСС Областен съвет за сигурност 
ОХВ Опасни химически вещества 
ОЦ Оперативен център 
ПЗБ План за защита при бедствия 

ПОРН Предварителна оценка на риска от наводнения 

ПРНО Пост за радиационно наблюдение и оповестяване 

ПРУ Противорадиационно укритие 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 
ПУРН План за управление на риска от наводнения 
РДПБЗН Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” 
РЗПРН Район със значителен потенциален риск от наводнения  
РЗИ Регионална здравна инспекция 
РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 
РО Ръководител на операциите 
РПМ Републиканската пътна мрежа 
РУО Регионално управление на образование 
СЕП Сборен евакуационен център 
СНАВР Спасителни и неотложи аварийни-възстановителни работи 
СНРБ Съвет за намаляване на риска от бедствия 
СОП Стандартна оперативна процедура 

СРПО Система за ранно предупреждение и оповестяване 

СЦ Ситуационен център 

ТКО Териториален комплекс за оповестяване 

ЦАН Център за аерокосмическо наблюдение 
ЦСМП Център за спешна медицинска помощ 
Ч Официалното време в Република България, в което е възникнала криза, 

бедствие или извънредна ситуация, изискващи въвеждане на настоящия план. 
ЮЛ Юридически лица 
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ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 

Анализ на риска - внедрен процес на разбиране на същността на даден риск и за 
определяне нивото на риск. (БДС ISO 31000: „Управление на риска - принципи и 
указания“); 

Бедствие - значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, 
предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни 
последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за 
околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля 
капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото. 
(чл. 2 от Закона за защита при бедствия); 

Въздействие върху риска - процес, предназначен да промени даден риск; 
Възможност - възможност нещо да се случи; 
Готовност - знанията и способностите на държавни структури, организации, 

общности и хора, които спомагат за предвиждането, реагирането и ликвидирането на 
последствията от вероятни, неизбежни, случващи се или случили се бедствия, постигнати в 
резултат на предварително предприети действия; 

Евакуация - организирано извеждане на хора и животни от застрашени райони и 
настаняването и осигуряването им в безопасни места; 

Заинтересована страна - лице или организация, които са способни да повлияят, да 
бъдат засегнати, или да се възприемат като засегнати от дадено решение или дейност; 

Идентификация на риска - процес на откриване, разпознаване и описание на 
рискове; 

Излагане - хора, имущество, системи или други елементи, попадащи в зоните на 
опасност, които по този начин са предмет на потенциални загуби; 

 Критерии за риск - условия, по отношение на които се преценява значимостта на 
риска; 

Намаляване на риска от бедствия - идентифициране, анализиране и оценяване на 
риска от бедствия и прилагане на мерки за отстраняването или намаляването му; 

Ниво на риск - значимост на риска или комбинация от рискове, изразена чрез 
комбинация от последствия, и тяхната възможност; 

Опасност - опасно явление, вещество, човешка дейност или състояние, което може 
да причини загуба на човешки живот, травми или други последици за здравето, 
имуществени щети, загуба на поминък и услуги, социални и икономически сътресения или 
увреждане на околната среда; 

Оценяване на риска - съвкупност от процеси на идентификация, анализ и 
преценяване на риска; 

Последствие - резултат от дадено събитие, засягащ целите; 
Превенция — нормативни изисквания, организационни и физически мерки 

насочени към избягване или намаляване на негативните последици от бедствия. 
Преглед - дейност, предприета с цел да се определи пригодността, адекватността и 

ефикасността на изследвания обект, за да се постигнат установените цели; 
Преценяване на риска - процес на сравняване на резултатите от анализа на риска с 

критериите за риск, за да се определи дали рискът и/или неговата значимост са приемливи 
или допустими; 

Профил на риск - описание на която и да е съвкупност от рискове; 
Риск - влияние на неопределеността за постигането на цели; 
Реагиране - действията, които са предприети по време на или непосредствено след 

бедствието с цел спасяване на човешки живот, намаляване на въздействията върху 
здравето, осигуряване на обществената безопасност и на основните потребности на 
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засегнатите хора; 
Риск от бедствие - потенциалните загуби при бедствие, които могат да възникнат за 

дадена общност, включващи живота, здравния статус, поминъка, активите и услугите, в 
определен период от време; 

Средство за управление - мярка, която изменя риска; 
Събитие - възникване или изменение на дадена конкретна съвкупност от 

обстоятелства; 
Устойчивост - способността на една система, общност или общество, изложени на 

опасности, да се съпротивлява, поема, приспособява и възстановява от въздействието на 
опасностите, по навременен и ефективен начин, включително чрез запазване и 
възстановяване на нейните съществени основни структури и функции; 

Управление на риска - координирани дейности за ръководене и насочване на 
дадена организация по отношение на риска; 

Управление на риска от бедствия - систематичен процес на използване на 
административни разпоредби, оперативни умения и капацитет за прилагане на стратегии, 
политики и подобряване на способността за справяне, с цел намаляване на вредните 
въздействия от опасности и възможността от бедствие; 

Уязвимост - характеристиките и състоянието на дадена общност, система или актив, 
които ги правят податливи на вредните фактори на дадена опасност.  
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Приложение № 1 

 

 

ПЛАН 

 ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 

 

Планът за конкретна специфична опасност „земетресение“ е план за реагиране. 

В плана са посочени целта, обхватът на реагирането при земетресение, частите на 

ЕСС и географския район, описание на ситуацията - характеристики, включващи 

потенциалните последствия: 

• сценарии на вероятни събития и потенциалните последствия; 

• описание на зоната/зоните, които се очаква да бъдат засегнати от земетресение и 

география на района; 

• уязвими обекти - сгради, болници, училища, инфраструктура; 

• демографски характеристики - разпределение и гъстота на населението в района, 

уязвими групи от него; 

• стопански дейности в района. 

Посочени са последователността на планираните действия и задачите, които е 

необходимо да бъдат изпълнени с цел ефективно реагиране: 

• оперативна готовност (процес за получаване на предупреждение и идентифициране 

на заплахата от предстоящо или случващо се събитие); 

• реда за активиране на плана; 

• определяне на защитни действия (описани са способностите и процеса за избора на 

защитните мерки и действията при възникване на събитие от компетентните органи и щаба 

за изпълнение на ПЗБ). Стъпките за избор на защитни мерки и действия включват 

анализиране на заплахата, избор на защитни действия, определяне на предупреждението за 

населението, определяне на план за действие; 

• предупреждение и оповестяване на населението - система и ред за предупреждение,  

определяне на съдържанието на съобщението, разпространение на предупреждението за 

населението; 

• изпълнение на защитните действия (способностите и процеса за изпълнение на 

защитните мерки и действия за конкретния вид опасност); 

• изпълнение на дейности по възстановяване. 

В плана са разработени: 

• организацията и разпределението на отговорностите; 

• ръководството и координацията (рамката за цялостното ръководство и координация 

на дейностите, информация за връзките с други планове); 

• събирането и обмена на информация за бедствието (основната или критичната 

информация за бедствието, която е необходимо да се осигури, типът на необходимата 

информация, от къде се очаква да бъде получена, за кого е предназначена, как ще се споделя, 

в какъв формат и всяко специфично време в което е необходимо да се предостави); 

• комуникациите (описание на системата за осигуряване на комуникациите при 

възникване на бедствие и активиране на плана);  

• ресурсното (финансово и материално) осигуряване на изпълнението на плана 

(посочени са лицата, комуникациите, средствата, инфраструктурата и транспортните нужди, 

необходими за успешното изпълнение на дейностите, заложени в плана); 
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• отговорните органи и връзки (включва списък на отговорните органи и съответните 

правни основания и заповеди за разработване на плана, както и предоставянето на 

изискващата се информация, включена в плана); 

• приложения (включва списък на отговорните структури/лица и техните функции, 

стандартни оперативни процедури,списъци на ресурсите и др.). 

 

1. Цел  

Целта на плана е осигуряване на организирани и координирани действия за 

предотвратяване или намаляване последиците при земетресения, осигуряване на временно 

снабдяване с питейна вода, храни и други за преживяване на населението от засегнатата 

територия. 

Изпълнението на целта определя следните основни задачи: 

• Осигуряване и поддържане в постоянна готовност на комуникационно-

информационната система, както и наблюдение, анализ и оценка на обстановката; 

• Определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в 

ликвидиране на последствията от земетресения и възстановяване на нормалния ритъм на 

живот; 

• Осигуряване на взаимодействие между частите на единната спасителна система и 

възможност за поетапно привличане на сили и средства в съответствие с развитието на 

бедствието; 

• Усвояване на плана за защита при земетресения от органите за управление; 

• Разгласяване чрез средствата за масова информация последствията от възникване на 

земетресения и начините на поведение и действие; 

• Координация на плана на общината с плана на областта и аварийните планове на 

търговските дружества и фирми; 

• Извеждане на хора и животни от застрашените райони; 

• Гарантиране на плавен преход между управлението при бедствия на общинско, 

областно и национално ниво. 

 

2. Обхват  

Планът за защита при 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 Каварна.  

Планът се прилага при земетресения с магнитуд М≥5 при местен епицентър, 

магнитуд М≥6 при далечен епицентър и интензивност ≥VII
-ма

 степен по скалата на 

Медведев-Шпонхоер-Карник на територията на общината, при които са причинени 

разрушения, има пострадали хора и такива, които се нуждаят от помощ. 

Планът се прилага за цялата или за част от територията на общината. 

 

3. Описание на ситуацията  

Земетресението е природно бедствие, което не може да бъде прогнозирано. Неговата 

продължителност е кратка, но последствията могат да бъдат изключително тежки. 

Земетресенията са опасни не само с прякото нанасяне на повреди и разрушения на 

сгради и съоръжения, но и с нарушаване дейността на инфраструктурните системи – електро 
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и газопроводи, водопроводни и канализационни мрежи, комуникационни съоръжения, 

пътища, жилищни сгради и други. 

В резултат на земетресението могат да се активизират свлачищни и срутищни 

процеси. Друг вторичен ефект са масовите пожари и токсични замърсявания, предизвикани 

от повреди на съоръжения в предприятия, работещи с или съхраняващи отровни вещества. 

При силно земетресение част от сградния фонд ще получи пълни и силни разрушения, 

а друга частични и слаби. В резултат ще има много човешки жертви, затрупани хора, 

нуждаещи се от спасяване. Голяма част от населението ще остане без подслон и ще се 

нуждае от настаняване и всестранно осигуряване.  

Снабдяването на населението с питейна вода ще бъде затруднено, част от напорните 

кули ще бъдат разрушени. 

Част от обектите от промишлеността ще излязат от строя. Възможно е спиране на 

някои поради недостиг на ток, газ и вода за технологични нужди (предприятията от 

хранително-вкусовата промишленост). 

Ще се създаде сложна пожарна обстановка. Нараства вероятността от взривове и 

пожари в съоръженията и обектите, пренасящи, съхраняващи и работещи с природен газ, 

пропан-бутан и др. нефтопродукти. Поради нарушаване на технологичните процеси в много 

промишлени обекти е възможно да възникнат производствени аварии и взривове, а в други 

може да се получи химическо замърсяване.  

Движението по автомобилните пътища ще бъде нарушено, основно ще пострадат 

пътните съоръжения - мостовете, надлеза и др.   

Националната съобщителна система ще бъде нарушена. Това ще доведе до 

невъзможност да се използват стационарни и мобилни телефони за връзка при СНАВР 

Възможно е възникване на епидемии, психически стрес и паника сред населението. 

Значителни загуби ще понесе животновъдството. Ще възникне голям обем от 

ветеринарно-санитарни и екарисажни работи и клане на животни по необходимост. 

При земетресение, при което има комбинирана зона на поражение – разрушения, 

затрупвания, хора под развалините, разрушаване на елементи от комунално-енергийната 

мрежа, пожари, замърсяване с отровни вещества, наводнения, активиране на свлачища, 

голям брой поразени хора и такива, останали без домове, възможност от биологично 

заразяване, създаване на предпоставки за възникване на епидемии и други, се провеждат 

огромни по обем спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР).   

Втечняване на слаби почви на територията на България е регистрирано практически 

при всички по-силни земетресения (с М>5,0) Процесите на втечняване могат да обхванат 

обширни територии и да увеличат значително разрушителния ефект от земетресенията. 

Съгласно картата на вторичните сеизмогенни деформации е възможно втечняване на слаби 

почви в определени крайбрежни участъци на община Каварна при наличие на водонаситени 

алувиални отложения. 

Най-тежка обстановка ще се създаде в гъсто населените градски части и местата със 

старо и несъобразено с антисеизмичните изисквания строителство. В сгради с масово 

пребиваване на хора при създаване на паника вследствие на земетресение могат да бъдат 

нанесени сериозни материални щети, съпроводени с човешки жертви. 

По-голямата част от територията на общината е с най-висока степен на очакваните 

въздействия – IX
-та

. В зоната с интензивност от IX степен попада 83 %  от територията на 

общината и 94,5 % от живущото население. В зоната с интензивност VIII
-ма

 степен попадат 



4 

 

селата Белгун, Било, Септемврийци с 785 човека. 

Уязвими обекти при земетресение в общината са: 

- сградата на общината;  

- сградите на болницата, детските градини училища, детската ясла;  

- критичната инфраструктура на територията на общината съгласно приложение № 7. 

- обекти за масово пребиваване на хора (читалище, спортна зала, хотели, търговски 

обекти и др.) съгласно приложение № 8; 

- социални заведения - Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Свети 

Пантелеймон“ с. Българево, Домашен социален патронаж, Център за специална 

образователна подкрепа; 

- мостовете по републиканските пътища І и ІІІ клас на територията на общината 

(приложение № 1.8);   

- кула водоем на „В и К Добрич“ АД гр. Каварна;  

- самосрутващите се сгради (приложение № 1.4); 

- старите, неоразмерени на земетръс сгради.  

Населението на общината към 21.1.2018 г. е 14 208 души. В зоната с интензивност от 

IX
-та

 степен попада 94,5 % от живущото население на общината или 13 235 души. В зоната с 

интензивност VIII
-ма

 степен живеят 785 човека. 

Числеността на населението по населените места и възрастови групи е дадена в 

приложение № 27. 

Уязвими групи от населението: 

• деца, настанени в детски и лечебни заведения; 

• възрастни хора и психично болни; 

• работещо или пребиваващо население в обекти за масово пребиваване (събиране) на 

хора; 

• работещо или пребиваващо население в обекти с леснозапалими течности; 

Стопански дейности в района - съгласно т. 1.3.4. и т. 1.3.5  от основния план. 

 

4. Приети условия за планиране  

За целите на планирането е прието земетресение с магнитуд М=7 от Шабленската 

сеизмична зона, през зимния сезон, нощем, с дълбочина на земетресението 20 км и 

интензивност IX степен по скалата на МШК. 

Прието е, че при такова силно земетресение ще има много жертви. Също така е 

прието, че се очакват значителни разрушения на инфраструктурата на общината, което ще 

затрудни нормалното функциониране. Възможни са в различна степен разрушения на около 

30-35% от жилищните сгради в общината. При земетресение от висока степен бедствената 

ситуация ще бъде с различен обхват и интензивност - от зони, в които разрушенията ще са 

ограничени до зони с големи разрушения. В тази връзка, планирането на реагирането е 

насочено да обхване колкото е възможно по-голяма територия, като се отчита възможността 

за възникване на бедствени ситуации на много места едновременно. 

При така направените приемания, прогнозата е, че най-сложна ще се окаже 

обстановката в гъсто застроената централна част на град Каварна и в селата от общината, 

където има основно старо и несъобразено със антисеизмичните изисквания строителство. 

С приетите условия за целите на планирането, мащабът на бедствието надхвърля 

възможностите за справяне с наличните сили и средства на ЕСС на общинско ниво и са 
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необходими допълнителни ресурси. Кметът на общината може да поиска помощ от 

Областния управител чрез Оперативния център на РДПБЗН-МВР. При въвеждане на 

областния план за защита при бедствия, управлението преминава на областно ниво. 

 

5. Последователност на действията  

Задачите по защита на населението при земетресение са насочени към 

предотвратяване или намаляване влиянието на вредните фактори и могат да се разделят на 

три основни групи. Първата група задачи обхваща подготовката за действие при различни по 

характер и мащаби бедствия. Към тях спадат:  

• планиране и ресурсно осигуряване на спасителните работи; 

• подготовката за действие при различни по характер и мащаби бедствия;  

•  подготовката на ръководните кадри и силите и средствата, участващи в СНАВР.  

Втората група задачи се изпълняват при обявяване на бедствено положение на 

територията на цялата община или на отделни райони, пострадали от земетресението.  

Третата група задачи се отнася до организацията и управлението на спасителните и 

аварийни работи. 

5.1. Оперативна готовност  

Поддържането на непрекъсна готовност за реагиране при земетресения се 

осъществява чрез: 

• непрекъснато поддържане и актуализиране на общинския план за защита при 

бедствия;  

• основните съставни части на ЕСС осигуряват непрекъсната готовност за приемане на 

съобщения за земетресения, тяхната оценка и незабавни действия; 

• непрекъснато оперативно дежурство; 

• наблюдение, анализ и оценка на обстановката; 

• поддържане в готовност силите и средствата (другите съставни части на ЕСС), 

предвидени за предоставяне на помощ за защита на населението при земетресения; 

• провеждане на мероприятия за усвояване на плана по елементи и цялостно; 

• изграждане и поддържане постоянно дежурство на системите за оповестяване и 

информация.  

 

Получаване на предупреждение 

Възникването на земетресение е трудно предсказуемо. Това създава сериозни 

затруднения за извършване на предварително предупреждение за възникване на 

земетресението, както и за неговата сила, което възпрепятства предприемане на 

предварителни мерки от страна на частите на ЕСС.  

При земетресение оперативният дежурен по Общински съвет за сигурност получава 

чрез ОЦ на РДПБЗН информация от Националния институт по геофизика, геодезия и 

география (НИГГГ) към Българска академия на науките за регистрирано земетресение с 

указано точно астрономическо време на регистрация.  

При получаване на информация от друг източник, оперативният дежурен по 

Общински съвет за сигурност изисква информация за земетресението от ОЦ на РДПБЗН. 

ОД по ОбСС оповестява незабавно кмета на общината и събира информация за това, 

къде в общината е усетено земетресението. По разпореждане на кмета на общината извършва 

оповестяване на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.  
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Оповестяването на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия 

може да бъде извършено от ОД в ОЦ на РД ПБЗН Добрич чрез СРПО след отправено искане 

от кмета на общината по ред, описан по-долу.  

В първите 15 – 30 минути  ОД по ОбСС получава чрез ОЦ на РДПБЗН информация от 

НИГГГ за силата на регистрираното земетресение, мястото на епицентъра, територията, 

където е възникнало и магнитуда по скалата на Рихтер и данни за жертви и нанесени 

материални щети.  

При земетресение, регистрирано на територията на страната с възможност за усещане 

ОД в НОЦ на ГДПБЗН записва съобщение, съдържащо информация за регистрираното 

земетресение и извършва оповестяване чрез Системата за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на единната 

спасителна система на всички Оперативни центрове на Регионалните дирекции „Пожарна 

безопасност и защита на населението” (ОЦ на РДПБЗН). Съобщението се разпространява до 

населението чрез средствата за масово осведомяване. 

Оповестяване на органите на изпълнителната власт  

В област Добрич е изградена система за ранно предупреждение и оповестяване на 

органите на изпълнителната власт, която се поддържа в добро техническо състояние, базата 

данни е в актуално състояние. В СРПО на органите на изпълнителната власт в община 

Каварна са включени групи „Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия“ 

и „Кметове и кметски наместници на населени места“.  

Оповестяването на органите на изпълнителната власт се извършва от дежурния 

служител в ОЦ на РДПБЗН чрез СРПО по ред, определен в 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. За целта кметът на община изпраща до дежурния в ОЦ на РДПБЗН - 

Добрич искане съгласно приложение № 16. Искането в първоначалния момент може да бъде 

устно, като впоследствие бъде потвърдено в писмена форма. 

При оповестяване на органите на изпълнителната власт чрез СРПО могат да бъдат 

използвани начини на свързване: алармиране и оповестяване, като сигналът при начин на 

свързване алармиране е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в 

групите. Съобщението при земетресение е: 

„Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и 

оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за 

ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!“, последвано от: 

„Внимание, земетресение! Внимание, земетресение! Внимание, земетресение!“. 

При начин на свързване оповестяване кметът на общината с искането за оповестяване 

може да разпореди оповестяване на група(и) с речеви  сигнал, различен от тези при начин на 

свързване „алармиране“.  

След приключване на оповестяването дежурният в ОЦ изпраща доклади за 

резултатите до отправилия искането. 

Оповестяването чрез системните телефони е резервен начин на оповестяване и се 

използва в случай на отпадане на работната станция.   

Оповестяване и привеждане в готовност на съставните части на Единната 

спасителна система  

При получаване на оповестяване оперативните дежурни на дружествата и ведомствата 
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докладват на административните ръководители и по техни указания оповестяват силите за 

реагиране и за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, 

съгласно плановете на съставните части на ЕСС за защита при бедствия за изпълнение на 

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

и общинско ниво.  

 

5.2. Ред за активиране на плана 

Кметът на общината обявява със заповед бедствено положение за цялата или за част 

от територията на общината и въвежда плана за защита при бедствия,  част „Земетресение”. 

Заповедта влиза в сила незабавно и се разгласява чрез средствата за масово осведомяване. 

Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител и на министъра на 

вътрешните работи. 

Бедствено положение се обявява, при условие че има данни за жертви, ранени или 

значителни материални щети. 

Сеизмологични критерии за обявяване на бедствено положение: 

•  при местен епицентър и магнитуд М≥6 и дълбочина до 25 км., отговарящ на 

интензивност по МШК ≥ VIII степен през зимния сезон; 

• при местен епицентър и магнитуд М≥6,5 и дълбочина до 25 км., отговарящ на 

интензивност по МШК ≥ VIII степен през летния сезон. 

При земетресение с магнитуд М>7 възстановяването на засегнатите райони е 

невъзможно без външна помощ. 

При обявено бедствено положение в неизбежно необходимия обем и 

продължителност може да се ограничи: 

1. правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от 

места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени; 

2. правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, 

здравето и имуществото на лица или на околната среда; 

3. свободата на движение и пребиваване в определена част на територията, 

застрашена или засегната от бедствието; 

4. правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала 

осъществяването на спасителните работи. 

При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат 

предприети: 

1. временно извеждане на лица, животни и изнасяне на имущества от определената 

територия; 

2. забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии; 

3. незабавно извършване на строежи, строителни работи, теренни преустройства или 

отстраняване на строежи за намаляване или предотвратяване на заплаха, произтичаща от 

бедствието; 

4. грижи за децата и хората в неравностойно положение, ако тези грижи не могат да 

бъдат осъществявани в условията на бедствено положение от хората, които обичайно ги 

полагат; 

5. приоритетно снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни заведения и 

спасителните екипи; 

6. евакуация и/или разсредоточаване; 
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7. временно настаняване на лица, пострадали (засегнати) от бедствието, в сгради с 

друго предназначение за срок до 6 месеца. 

Когато мащабът на бедствието надхвърля възможностите за справяне с наличните 

сили и средства на ЕСС на общинско ниво и са необходими допълнителни ресурси, кметът 

на общината може да поиска от областния управител помощ и обявяване на бедствено 

положение чрез ОЦ на РДПБЗН - Добрич. При въвеждане на областния план за защита при 

бедствия управлението преминава на областно ниво. Общинският щаб за изпълнение на 

общинския план за защита при бедствия в засегнатите 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 щаба за изпълнение на 

областния план за защита при бедствия. 

При силно земетресение, когато мащабът на бедствието надхвърля възможностите за 

справяне с наличните сили и средства на ЕСС на областно и общинско ниво и са необходими 

допълнителни ресурси, областният управител може да поиска помощ чрез Националния 

оперативен център на ГДПБЗН МВР. При въвеждане на националния план за защита при 

бедствия управлението преминава на национално ниво. Областният и общинските щабове за 

изпълнение на съответните планове за защита при бедствия в засегнатите територии 

продължават да изпълняват своите функции и задължения, като координацията и 

управлението на силите и средствата на ЕСС се осъществява на национално ниво. 

 

5.3. Определяне на защитни действия  

Стъпките за избор на защитни мерки и действия включват анализиране на заплахата, 

избор на защитни действия, определяне на предупреждението за населението, определяне на 

План за действие (Решение). 

Общинският щаб за изпълнение на ПЗБ извършва анализ и оценка на обстановката 

при земетресение на база информацията и данните, с които разполага към момента. При 

земетресение, в началото основно се разчита на информация и данни за силата на земния трус, 

предоставени от НИГГГ.  

При получаване на данни за фактическата обстановка от организираното разузнаване в 

зоните, които са засегнати от земетресението, за идентифициране на заплахата се използват 

сеизмологичните критерии за обявяване на бедствено положение, както и критерий 

„Сериозност“ от Раздел II „Профил на риска“ на плана. 

Общинският щаб за изпълнение на ПЗБ прави избор на необходимите защитни 

действия. В плана за действие (решението) на  щаба се посочват мерките за овладяване на 

бедствието, включително предприетите временни ограничения върху правата на гражданите 

и органите или длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки. 

Основните елементи на плана са дейности и задачи от критично значение, 

необходими ресурси, ред за обмен на информация и комуникации. 

 

5.4. Предупреждение и оповестяване на населението 

Оповестяването на населението от засегнатия район става чрез националните или 

местните радиа и телевизионни оператори, и подвижни високоговорителни уредби. 

При земетресение населението се информира за характеристиките на бедствието - 

произход, мащаби, прогноза за развитие, за предприетите от изпълнителната власт защитни 

мерки и получава указания за поведение и действие чрез средствата за масова информация. 
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Правилата за поведение и действие на населението при земетресение са дадени в 

приложение № 1.6.  

При необходимост от даване на допълнителна информация и указания за действия на 

населението в засегнатия район МВР изпълнява процедура по оповестяване на населението 

чрез високоговорителни устройства.  

Съобщенията до медиите за оповестяване на населението се излъчват от пресцентъра 

на общинска администрация след координация с ръководителя на операциите. 

 

5.5. Изпълнение на защитните действия   

Основните съставни части на ЕСС извършват следните дейности: 

• разузнаване в района и местата, където е възможно да са затрупани хора, животни 

или материални ценности; 

• осигуряване на контрол на достъпа и отцепване на опасните зони; 

• извеждане и евакуация на хора или животни, както и изнасяне на материални 

ценности от застрашените зони. 

Спасителните работи започват с: 

• организиране изключването на електрозахранването в засегнатия район като чрез 

ОД се подава информация до дежурния в „Електроразпределение Север“ АД; 

• спасяване на хора, намиращи се в зоната на земетресението чрез 

извеждане/изнасяне; 

• ограничаване и ликвидиране на пожари. 

При спасяване на хора в замърсени и обгазени райони на спасителите и пострадалите 

се  предоставят необходимите индивидуални средства да защита (ИСЗ). 

В състава на спасителните екипи се включват медицински лица с цел оказване на 

първа помощ, профилактика на хипотермията и евентуални прояви на депресивни симптоми 

или други нарушения на психическата дейност. 

При невъзможност да бъдат изведени всички пострадали в кратки срокове на 

определените места, за по-късно извежданите при необходимост се транспортират храна, 

вода, медикаменти, затоплящи напитки, дрехи или одеяла. 

Независимо от ситуацията, първи на извеждане подлежат бременните жени, майките с 

малки деца, болните на легло, хората в неравностойно положение, хронично болните.  

Преди започване на СНАВР се създава необходимата организация на работа, 

разпределят се отговорностите, уточняват се сигналите и редът за работа, извършва се 

задължителен инструктаж за мерките за безопасни условия на труд. 

Съставните части на Единната спасителна система въвеждат своите планове за 

действие при земетресение и действат според техните инструкции, вътрешни правила и др. 

Основните усилия се насочват за спасяване и оказване на помощ на затрупани и пострадали 

хора. 

Оперативните дейности по защита на населението при земетресение включват:  

• сформиране на групи за обхождане на засегнатите райони с цел уточняване 

разрушенията, затрупаните хора и животни; 

• при необходимост спиране на електроподаването, водоподаването и газоподаването 

за недопускане на нещастни случаи и вторични огнища; 

• поставяне на регулировъчни постове за недопускане на задръствания вследствие 

хаотично движение на автомобили. 
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След приключване на трусовете екипите на ЕСС изпълняват дейности по 

възстановяване на нормалните условия на живот на населението: 

• издирване на изчезнали хора, както и издирване и изваждане на затрупани хора или 

животни; 

• оказване на ветеринарно-медицинска помощ на спасени и пострадали животни; 

• организиране изколването по необходимост на животни; 

• провеждат санитарно-хигиенни и противоепидемични мероприятия; 

• разчистват се пътищата, като затиснатите автомобили и техника се изтеглят встрани 

от пътя; 

• организиране предаването на умрели животни на екарисаж или загробването им;  

• периодично измерване и лабораторен контрол за заразеността на обектите на 

територията на района; 

• определяне на санитарно-епидемиологичното състояние на територията и 

епизоотичното състояние на местата за настаняване, пасищата и водопоя на животните; 

• ликвидиране на възникнали повреди по комуникационни връзки, 

електрозахранване, водоснабдителни и канализационни съоръжения, газопреносна мрежа; 

• осигуряване на питейна вода за жизненоважни обекти и за населението; 

• осигуряване доставка на незамърсени храни, чиста вода, необходимите лекарства, 

ваксини и дезинфектанти. 

При изнасянето на умрели животни и други вещи, които  биха се оказали потенциални 

източници на биологично замърсяване или причина за възникване на епидемия, 

задължително се използват лични предпазни средства. 

Отстраняване на авариите по комунално-енергийните мрежи (КЕМ): 

• отстраняването на авариите в енергийната мрежа се осъществява от аварийните 

групи на „Електроразпределение Север“ АД; 

• отстраняването на авариите по водопроводните и канализационни мрежи се 

осъществява от аварийните групи на „В и К Добрич“ АД. 

• отстраняване на авариите в газоразпределителната мрежа се извършва от аварийни 

групи на „Каварна газ“ООД; 

 Осигуряването на пострадалото население 

 Населението останало без подслон се извежда временно от пострадалите райони и 

се настанява от кмета на община/щаба за изпълнение на общинския план за защита при 

бедствия. То ще бъде настанено в незасегнати сгради, оборудвани с най-необходимото, след 

обход на комисии от специалисти, или като се осигурят палатки, постелъчно имущество и 

фургони, предоставени по нареждане на Министъра на вътрешните работи или от БЧК. В 

задълженията на кмета на община/щаба за изпълнение на общинския план за защита при 

бедствия е да решат какъв да бъде реда за устройване със средства за подслон и каква помощ 

ще се окаже от организации извън общината и областта. 

Временно извеждане, евакуация и разсредоточаване 

Кметът на общината и ръководителят на операциите организират и координират временното 

извеждане при възникване на земетресение и предоставянето на неотложна помощ на пострадалите 

лица. Извършва се съгласно разчет за провеждане на евакуация и разсредоточаване 

(приложение № 25). 

Случаи, в които се разпорежда временно извеждане, евакуация и разсредоточаване: 

• при непосредствена или предстояща заплаха за живота и здравето на хората в района; 
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• при невъзможност за временно настаняване на територията на общината. 

Областният управител разпорежда евакуация от общината в друга община на областта 

съгласно разчетите за евакуация в областния план за защита при бедствия.  

Маршрутите, по които се извършва временното извеждане и евакуация се определят от 

ръководителя на операциите след оценка на обстановката, по данни от разузнаването от всички 

части на ЕСС, изпратили разузнавателни групи. 

За децата и хората в неравностойно положение по време на извеждането и евакуацията се 

грижат медицински лица, определени от общината, общинската дирекция „Социално подпомагане“ 

и социалния патронаж в общината.  При недостиг на персонал със заповед на кмета на общината се 

определят служители от общинска администрация. 

Доставянето на вода, храна и медикаменти за евакуираните се осигурява от 

кмета/общинския щаб и БЧК. 

Осъществяване на мониторинг 

• периодично измерване и лабораторен контрол за заразеността на обектите на 

територията на засегнатия район от екипи на РЗИ - Добрич; 

• определяне на санитарно-епидемиологичното състояние на територията на 

общината и епизоотичното състояние на местата за настаняване, пасищата и водопоя на 

животните – сили на ОДБХ, РИОСВ и РЗИ. 

Събиране и охрана на материални ценности 

Събирането, описването и охраната на материалните ценности се осъществява от РУ – 

Каварна към ОД на МВР. Силите на реда приоритетно охраняват културни, административни 

и банкови учреждения и обекти с цел опазването им. Материалните ценности от 

разрушените сгради се събират в подходящи помещения и се назначава охрана за 

предотвратяване на посегателства и мародерства. 

Опознаване, отчет и организиране погребването на загиналите 

При извършването на спасителни и аварийно-възстановителни работи намерените 

трупове се изнасят на определени за целта площадки, указани от кмета на община/щаба за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Със съдействието на следствените 

органи и отдел ГРАО към общинска администрация се извършва опознаването на труповете 

и предаването им на близките за погребение. За неидентифицираните трупове се организира 

поединичното им погребение. Погребенията се осъществяват от общинския обреден дом, 

кметовете и кметските наместници като се спазват всички условия, изискващи се за тази 

дейност. 

Разкриване и спасяване на животни и организиране погребването на загиналите 

Извършва се чрез указания и под ръководството на ОДБХ - Добрич за недопускане и 

евентуално възникване на епидемии в общината. 

Пострадалите животни се разкриват и извличат изпод срутени селскостопански 

постройки и обори. Същите преминават ветеринарен контрол и се сортират за лечение или 

клане по необходимост. Предават се умрелите животни на екарисаж, загробват се трупове и 

отпадъци от животински произход. Осигурява се подходящ подслон за оцелелите животни 

чрез устройване на временни лагери. Осигурява се доставка на незамърсени храни, чиста 

вода, необходимите лекарства, ваксини и дезинфектанти. Въвежда се специален режим на 

водене на животновъдството и растениевъдството с организирано провеждане на 

агротехнически и агрохимически мероприятия. 

Намерените трупове се изнасят на определени за целта площадки, предварително 
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съгласувани с РЗИ, ОДБХ и РИОСВ.  

Критериите за прекратяване на СНАВР са: 

• определените защитни мерки са изпълнени; 

• оказана е помощ на всички пострадали лица; 

• не е необходимо по-нататъшно прилагане на защитни мерки или прилагането им не 

изискват специални наблюдения и контрол; 

• оцелелите, пострадалите или загиналите са изведени; 

•  съществува реална опасност за здравето и живота на спасителите. 

 

5.6. Изпълнение на дейности по възстановяване 

Общинският щаб за изпълнение на ПЗБ определя и координира действията за 

изпълнение на:  

• мерки за възстановяване след силно земетресение;  

• мерки за подпомагане и възстановяване, включително предоставянето на неотложна 

помощ и еднократна помощ (краткосрочни - по време и непосредствено след събитието). 

Мерките са в зависимост от състоянието на общността, включващо както степента на 

персоналните загуби на собственост, така и нивото на прекъсване на социалните функции.  

Мерките се предприемат на база оценки на първоначалните нужди (приложения №№ 

17 и 18) и щетите по: 

• инфраструктурата – на доставките на основните услуги като електричество, вода, 

транспорт, здравеопазването, образование и др.; 

• поражения за икономиката - прекъсване на нормалната стопанска дейност;   

• околна среда - оценка на безопасността и статуса. 

Ръководството на дейността по възстановяване на услугите в общината се извършва от 

кмета на общината, ръководители на фирми и ведомства чрез щаба за изпълнение на плана за 

защита при бедствия.  

Отговорни лица, ангажирани за: 

• определяне на местата и обектите (инфраструктурата) за възстановяване - заместник-

кмет „Европейски фондове и инвестиционна дейност”; 

• степенуване по важност на обектите -  заместник-кмет „Европейски фондове и 

инвестиционна дейност”; 

• извършване на възстановителните работи – началник отдел “Устройство на 

територията и инвестиционна дейност”. 

Комисии, назначени със заповед на кмета на общината, в състава на които се включват 

специалисти от общинска администрация и при необходимост външни експерти извършват огледи и 

описване на нанесените щети.   

Назначени комисии със заповед на кмета извършват: 

• необходимост от проектиране; 

• обявяване на процедура за обществена поръчка; 

• избор на фирма изпълнител/доставчик по закона за обществените поръчки; 

• обявяване на изпълнител; 

• сключване на договор за извършване на СМР/услугата; 

• контрол по изпълнение на възложените дейности и приемане на обекта; 

Дейности по възстановяване на: 

• електроподаването – от екипи на МЕП Добрич към ЕСО ЕАД и 
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„Електроразпределение Север“ АД; 

• водоподаването – екипи на „В и К Добрич“ АД гр. Добрич; 

• съобщителни връзки, мобилни връзки – екипи на БТК, мобилни оператори; 

• подаване на природен газ – екипи или подизпълнители на „Каварна газ” ООД, гр. 

Каварна;  

• пътища и улици – пътно строителни фирми, екипи на ОПУ и фирмата, поддържаща 

чистотата в общината; 

• медицински услуги – РЗИ, МБАЛ, МЦ,  общо практикуващите лекари; 

Гореупоменатите ведомства и фирми със специализираните си екипи при извършване 

на възстановителните работи поддържат постоянна връзка с щаба, ОЦ и ръководителя на 

операциите.  

Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население 

Длъжностно лице от общинска администрация, координиращо външното и вътрешното 

подпомагане – заместник-кмет „Финанси и икономическо развитие“. 

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

нуждаещите се:  

• определяне на длъжностни лица от заместник-кмета за работа в „мястото за намеса”; 

• определяне на нуждите от храна, вода и други от първа необходимост и изготвяне на 

заявки за доставка; 

• осигуряване на транспорт с висока проходимост;  

• изготвяне на списък на лицата, нуждаещи се от помощ; 

• даване на указания къде ще бъдат насочени; 

• разпределение на получените помощи в общината. 

• необходимост от транспорт за евакуация или настаняване (от определен адрес до 

определените места за настаняване); 

• други мероприятия (според обстановката). 

Останалото без подслон население се настанява в незасегнати от бедствието сгради, а 

при недостиг на такива се организират палаткови лагери и се изготвят заявки за доставка на 

фургони.  

 Редът за извършване на спешни доставки се определя от кмета на общината след: 

• получаване на актуална информация от ръководителя на операциите за обстановката 

в общината или най-засегнатите райони; 

• анализ на информацията в Щаба на СНАВР; 

• набелязване на мероприятия за незабавно изпълнение; 

• вземане на решение от кмета на общината; 

• даване на указания на длъжностните лица по видовете осигурявания за приоритетни 

доставки в определени обекти на общината – определените места за настаняване на 

пострадали, училища и детски градини, големи квартални магазини. 

Взаимодействието с търговските обекти и заведенията за обществено хранене се 

осъществява от отдел „Общинска собственост и икономическо развитие”.  

Местата за съхраняване на материални запаси в общината се определят със заповед на кмета 

на общината съобразно свободните налични складове. Фирмите, имащи задължения по плана за 

провеждане на СНАВР съхраняват материални запаси за ресурсно осигуряване при бедствия в 

собствени складове. 

За разпределението, раздаването и отчитането на подпомагането отговарят ресорния 
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заместник-кмет, отдел „Социални и духовни дейности“, ОбС на БЧК, дирекция „Социално 

подпомагане“, кметовете и кметските наместници, членовете на щаба за изпълнение на 

общинския  план за защита при бедствия, за своите сили участващи в СНАВР. 

Външно подпомагане за общината 

Изготвят се заявки/искания за предоставяне на неотложна помощ веднага след 

оценката на последствията от бедствието и оценката от необходимото подпомагане на 

населението и наличното имущество и оборудване в общината до:  

• областния управител; 

• областния съвет на БЧК;  

• РДПБЗН - Добрич; 

• други организации със стопанска и нестопанска цел от областта и страната. 

Заявките/искания се изпращат по факс или е-mail и се разгласяват чрез медиите 

(електронни и печатни) за предоставяне на помощи и дарения, необходими на общината. 

Кметът на общината може да отправи искания за предоставяне на възстановителна 

помощ до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС по реда 

на Правилника за организацията и дейността на комисията. 

Разплащане на непредвидени разходи за СНАВР, средства за неотложни 

възстановителни работи и предоставяне на възстановителна помощ става по реда на 

Правилника за организацията и дейността на МКВП към МС 

Връзката на общината с хуманитарни, благотворителни и неправителствени 

организации се осъществява и координира от секретаря на общината.  

За извършваното подпомагане периодично се предоставя информация на населението 

чрез средствата за масово осведомяване. 

Методическото ръководство и контролът по изготвяне на заявките (искането) се 

осъществява от заместник-кмета „Финанси и икономическо развитие”.  

Техническото изготвяне на заявките (исканията) се осъществява от началниците на 

отделите в общинска администрация, касаещи ликвидирането на последствията от 

земетресение. 

 

6. Организация и разпределение на отговорностите  

Основните съставни части на единната спасителна система (РДПБЗН, ОД на МВР, 

ЦСМП, БЧК) осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване 

на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия.  

Другите съставни части на единната спасителна система предоставят помощ при 

поискване съгласно плановете за защита при бедствия. 

Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на СНАВР с разрешение на 

министъра на отбраната въз основа на искане чрез областния управител и/или от НОЦ на 

ГДПБЗН. Разрешение за тяхното участие дава министърът на отбраната до началника на 

отбраната, който чрез командващия на Съвместното командване на силите, активира същите.  

При необходимост от допълнителни сили и средства, те се осигуряват поетапно от 

други общини и области чрез областния управител на област на Добрич и/или от НОЦ на 

ГДПБЗН. Включват се в неотложните аварийно-възстановителни работи към отделните 

структури на министерства и ведомства.   

6.1. Основни съставни части на Единната спасителна система 

6.1.1. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Каварна  
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• организира и контролира извършването на превантивни дейности за недопускане 

или ограничаване въздействието на рисковите фактори, предизвикващи бедствия; 

• участва в разработването на Общинския план за защита при бедствия, включително 

част „Земетресение”; 

• поддържа в готовност сили и средства като основна съставна част на единната 

спасителна система, в дейности по защита на населението в съответствие с плана за защита 

при земетресение;  

• осигурява пожарната безопасност и извършване на пожарогасителна и аварийно-

спасителна работи, възникнали вследствие на земетресение; 

• оказва съдействие на общинска администрация по безопасността на населението при 

евакуация, издирване на пострадали и идентификация на починали граждани; 

• подпомага дейността на правителствени и неправителствени организации при 

дейността им по оказване хуманитарна помощ на населението;  

• осигурява и актуализира информацията в общинския план за защита при бедствия за 

екипите и средствата на РСПБЗН като основно част от единната спасителна система, техните 

задачи и възможности за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

дейности. 

• когато е определен от кмета на община за „ръководител на операциите“ организира 

взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, 

участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на 

бедствието; 

• организира провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи при земетресение, както следва:  

- преди започване на дейностите по СНАВР разпорежда извършване на разузнаване и 

оценка на обстановката; 

-  извеждане на пострадали от труднопроходими, опасни и недостъпни места; 

- осигуряване въздух на затрупани хора; 

- спасяване на хора в разрушени сгради и съоръжения; 

- извършване на издирвателни и аварийно-спасителни дейности; 

-  извличане на аварирала техника; 

- осветяване на зоната за извършване на спасителни дейности; 

- прокарване на пътища и проходи за преминаване през разрушения и непроходими 

участъци.  Самостоятелно или съвместно с други екипи от единната спасителна система се 

извършва издирване на пострадали;   

-  извеждане на пострадали и застрашени хора; 

- гасене на пожари. 

- уведомява чрез ОЦ електроразпределителното дружество за изключване на ел. 

захранването в района; 

- уведомява чрез ОЦ операторите за прекъсване на водоподаването и 

продуктопроводите за течни или газообразни вещества; 

- организира извършването на неотложни укрепителни работи в сгради и съоръжения 

в местата на намеса; 

- организира осигуряването на достъп на механизирани средства и техника до 

засегнатите райони; 

- организира извършването на гасителни действия на възникнали пожари; 
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-  организира извършването на аварийно отводняване на застрашени участъци; 

- организира отдимяването на задимени помещения; 

- организира предприемането на превантивни мерки за намаляване риска от вторични 

вредни последствия; 

- организира при необходимост разсредоточаването на вещи и ценности; 

- съдейства за организиране на палаткови лагери за пострадалото население; 

- съдейства на други аварийно-възстановителни екипи от ЕСС; 

-  координира разчистването на разрушения; 

- организира оказването на съдействие при извършване на НАВР във водностопански 

обекти съгласно аварийните планове. 

 

6.1.2. Филиал - Каварна на Център за спешна медицинска помощ-Добрич  

• участва в разработването на Общинския план за защита при бедствия, включително 

част „Земетресение”; 

• приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по автоматизирана 

информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и 

подадената информация до екипите; 

• оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали; 

• провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до 

настаняването на пострадалите в болница;  

• осигуряване на специализиран транспорт за пациенти, нуждаещи се от спешна 

медицинска помощ; кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, 

медицински изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна 

медицинска помощ; транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между 

лечебни заведения.  

 

6.1.3. РУ - Каварна към ОД на МВР – Добрич 

• поддържа в готовност сили и средства като основна съставна част на единната 

спасителна система, в дейности по защита на населението в съответствие с плана за защита 

при земетресение;  

• осъществява взаимодействие с органите на изпълнителната власт, юридическите 

лица и неправителствени организации при земетресение;  

• оказва съдействие на общинска администрация по организацията на движението, 

безопасността на населението при евакуация, издирване и спасяване на пострадали; 

• организира информирането на населението за предприетите мерки за овладяване на 

обстановката и за правилата за действие и поведение;  

• подпомага дейността на правителствени и неправителствени организации при 

дейността им по оказване хуманитарна помощ на населението;  

• осигурява и актуализира информацията в общинския план за защита при бедствия за 

екипите и средствата на ОД на МВР като основно част от единната спасителна система, 

техните задачи и възможности за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни дейности.  

• осигурява опазването на обществения ред при бедствия като: 

- отцепва районите с най-големи поражения; 
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- осигурява реда по време на изнасянето и евакуирането на пострадалите хора и 

материалните ценности от разрушените сгради; 

- осигурява маршрутите за въвеждане на спасителните екипи и ЦСМП за провеждане 

на СНАВР и оказване на помощ на пострадалите; 

- създава организация за пропускане на здравните органи, за оказване на първа помощ 

и установяване самоличността на загиналите; 

- осигурява обществения ред в зоните за разрушение, организира борбата с 

мародерите и разпространителите на слухове; 

- осигурява местата за настаняване на населението останало без подслон; 

- осъществява реда при раздаване на храна, лекарства, вода и постелъчни 

принадлежности на пострадалото население; 

- оказва помощ при изваждане на затрупани граждани и участие в устройване на 

проходи за извеждане на пострадали хора и материални ценности. 

 

6.1.4. Председателят на Общинския съвет на Българския червен кръст 

• осъществява взаимодействие и координация с правителствени и неправителствени 

структури, участващи в провеждане на спасителни работи при възникване на земетресение;  

• поддържа връзка и координация с Областния съвет на БЧК за привличане, 

получаване и разпределяне по установен ред  на помощ при необходимост; 

• събира и разпределя вътрешна и международна помощ за населението в 

пострадалите райони. 

БЧК осигурява имущество за незабавно подпомагане на пострадали хора при бедствия 

от междуведомствения склад в Добрич. БЧК има централна база в с. Долни Лозен (Софийска 

община) и 3 между областни складови бази в Русе, Добрич и Бургас. Складовите бази 

разполагат с резерв от имущество от първа необходимост за подпомагане на 5 000 човека 

бедстващо население. Подпомагането от БЧК се извършва при бедствие чрез искане на 

председателя на общинската организация на БЧК до председателя на Областния съвет на 

БЧК - Добрич.  

 

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

лица с нестопанска цел 

6.2.1. „МБАЛ-Каварна“ЕООД 

Директорът на лечебното заведение извършва следното: 

• разработва план на лечебното заведение за защита при  бедствия; 

• изготвя разчет на необходимите сили и средства за оказване на медицинска помощ 

на пострадалите; 

• осигурява съответната структура на легловия фонд на заведението и  

преструктурирането му при необходимост. 

6.2.2. Комунално-енергийните дружества 

• щатни технически групи на „Електроразпределение север”АД   

• щатни технически групи на „В и К Добрич“ АД гр. Добрич; 

• екипи на „Каварна газ” ООД; 

Аварийните екипи работят до пълно възстановяване на системите. С приоритет се 

възстановяват авариите в сгради за социални дейности, здравеопазване, възстановяват и 

изграждат нови съоръжения в обекти за временно настаняване на пострадали хора. 
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6.2.3. Търговски дружества за комуникационни услуги  

• щатни технически групи на БТК (фиксирани мрежи); 

• щатни технически групи на мобилни оператори и интернет доставчици; 

Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите и 

осигуряване на покритие на мрежите.  

 

6.3. Сили и средствата на държавните структури 

• представители на РЗИ – Добрич;  

• представители на РИОСВ – Варна; 

• представители на Областна дирекция „Безопасност на храните“;  

• представители на Областно пътно управление; 

• представители на „Геозащита“ – Варна ЕООД. 

 

6.4. Сили и средства за реагиране на обекти по чл. 35 от ЗЗБ  

Юридическите лица по чл. 35 от Закона за защита при бедствия: 

•  разработват аварийни планове за действие при земетресение, съобразени с Плана за 

защита при бедствия на общината; 

• планират и осъществяват необходимите мерки за защита на работещите в обектите и 

прилежащите им площи при възникване на земетресение; 

• планират и провеждат мероприятия за повишаване устойчивото функциониране на 

обектите след земетресение; 

• създават, подготвят и поддържат в готовност за използване средства за 

предупреждение и сили за провеждане на дейности по защитата на работещите в обектите и 

прилежащите им площи; 

• провеждат обучение на работещите за способите за защита, начините на поведение и 

действие и за оказване на първа долекарска помощ при земетресение; 

• осигуряват предупреждение на своите служители; 

• при авария вследствие на земетресение незабавно започват провеждането на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, като информират за аварията 

кмета на непосредствено застрашената община; 

• предоставят информация на частите на ЕСС за взривни вещества, опасни химически 

вещества, източници на йонизиращо лъчение, както и други опасности за живота и здравето 

на хората; 

• при необходимост оказват съдействие на екипите на ЕСС; 

• осигуряват безопасно унищожаване на отпадъците, вследствие на аварията и 

нейното ликвидиране. 

 

6.5. Доброволни формирования 

• доброволното формирование в общината; 

• населението от засегнатите райони. 

 

6.6. Сили и средства от общинска администрация  

• състава на общинска администрация с наличната техника и МПС; 

• състава и техниката на  общинско предприятие „Чиракман“;  

• общинските фирми;  



19 

 

• директори на училища и детски градини - за настаняване на пострадали при 

необходимост; 

Със задачи: 

• сформиране на групи за обхождане на засегнатите райони е цел уточняване 

разрушенията, пострадалите хора и животни; 

• при необходимост от усилване на дейностите по спиране на ел. захранването, 

газоподаването и водоподаването за недопускане на нещастни случаи и вторични огнища; 

• поставяне на регулировъчни постове за недопускане на задръствания, вследствие 

хаотично движение на автомобили; 

• основните усилия се насочат за спасяване и оказване на помощ на пострадали хора. 

 

7. Ръководство и координация  

Общото ръководство на дейностите по защита при земетресение се осъществява от 

кмета на общината. Кметът на общината създава със заповед щаб за изпълнение на 

общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с областния щаб и националния 

щаб. В щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия се включват 

представители на всички структури, участващи в реагирането.  

След оповестяване членовете на Щаба се явяват на работното място на Щаба в 

общината, откъдето ръководят и координират спасителните мероприятия.  

При оповестяване на органите за управление на община Каварна чрез СРПО, 

използвайки различните начини на свързване, същите: 

• при начин на свързване алармиране, след получаване на съобщението следва да се 

явят до 30 минути в работно и до 60 минути в извънработно време на работното място на 

щаба и да чакат по-нататъшни задачи и разпореждания за изпълнение;  

• при начин на свързване „оповестяване“, членовете на щаба следват разпоредените 

мерки и действия в съобщението с цел предприемане на действия за овладяване и 

преодоляване на последиците от бедствието.   

Съгласно областния план за защита бедствия, Община гр. Добрич дублира 

управлението на защитата при бедствия в общината при силно земетресение.  

Кметът на общината определя със заповедта за въвеждане на плана в действие  

ръководител на операциите, който притежава необходимата експертиза и опит в зависимост 

от характера на бедствието.  

Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените 

решения на щаба, осъществява взаимодействието и координацията между частите на ЕСС, 

участващи в изпълнението на защитните дейности в района на бедствието.  

 Главна задача на щаба е вземането на решение (План за действие) и привеждането му 

в изпълнение за своевременното събиране и комплектоване на планираните сили и средства 

от ЕСС и тяхното въвеждане в зоните на разрушенията след земетресението. 

За координиране на ефективното използването на всички налични ресурси щабът в 

своята работа използва подхода на координираната система за управление при бедствия 

(приложение № 11), която осигурява съгласуваност, ефективност и общо управление на 

действията по време на бедствия.  

Основна задача се явява осигуряване бързото изнасяне на нужната инженерна и 

специална техника (помпени агрегати, генератори, автокранове, булдозери, багери, 

компресорни станции, металорежещи машини и др.), която играе първостепенна роля за 
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започване на спасителни и възстановителни работи в обектите. 

В процеса на работа щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия 

доуточнява: 

- задачите на групировките от сили; 

- реда за работа и способите за спасяване на пострадалите; 

- възлагане на задачи на новопривлечената специална техника; 

- реда за извеждане и евакуация на останалото без подслон население, неговото 

извозване, настаняване и битово осигуряване; 

- уточняване и привличане на допълнителни транспортни средства за нуждите на 

спасителните и възстановителни работи, реда за зареждане с ГСМ, нейния ремонт и 

осигуряване с резервни части; 

- реда за възстановяване на комунално-енергийната система и др. 

За ефективно взаимодействие и изпълнение на задачите по защитата е необходимо да 

бъдат сключени предварително споразумения/договори за предоставяне на техника между 

кмета на общината и фирми, селскостопански производители и арендатори, разполагащи с 

подходяща инженерна техника за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи, устройване на проходи (пътища) при подхождане към мястото на 

намеса (чрез актове за възлагане, като средствата се възстановяват от Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане).  

Предаване на информация между кмета на общината (Щаб за изпълнение на 

общинския план), съставните части на Единната спасителна система, районите за 

провеждане  на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи се осъществява 

чрез оперативните дежурни по ОбСС и ОЦ. 

Координацията на силите и средствата на ЕСС се осъществява от ОЦ на РДПБЗН - 

Добрич, който: 

• поддържа връзка с ръководителя на операциите; 

• получава от ръководителя на операциите информация за мащаба на бедствието, 

проведените дейности по защита, необходимите сили и средства, анализира информацията и 

я предоставя в щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия; 

• организира въвеждането на допълнителни сили и средства по искане на 

ръководителя на операцията или кмета на общината; 

• във взаимодействие с органите на местната власт координира логистичното 

осигуряване на частите от ЕСС.  

Оперативните дежурни центрове на структурите от ЕСС получават, обработват и 

обменят своевременно информация за обстановката. Оперативните дежурни на общината,  

ведомствата и при юридически лица и еднолични търговци по чл. 35 и чл. 36 от ЗЗБ 

организират изпълнението на дейностите съгласно плановете за защита при бедствия 

(аварийните планове) и предоставят информация за предприетите действия на ОЦ на 

РДПБЗН. 

За успешното провеждане на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни 

работи ръководителят на операциите организира непрекъснато взаимодействие със 

съставните части на единната спасителна система. Взаимодействието се извършва 

непрекъснато за целия период на провеждане на СНАВР в зоната на бедствието.  

При провеждане на СНАВР ръководителят на операциите координира: 

• реда за влизане на формированията в районите (обектите) за провеждане на 
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СНАВР; 

• последователността на действие при устройването на проходите в разрушенията и 

редът за преминаване на формированията през тях; 

• последователността на работа при провеждането на аварийно-възстановителните 

работи в зоната на бедствието; 

• реда за работа при спасяването на пострадалите. 

За осигуряване на управлението и взаимодействието се използват радио, проводни и 

подвижни средства за свръзка и сигнализация. Използването на различните видове свръзки 

зависи от конкретните условия на обстановката, при която се изпълнява задачата на 

формированията. 

При необходимост кметът на общината отправя мотивирано искане до ОЦ за 

осигуряване на необходимата помощ за извършване на СНАВР от съседни непоразени 

общини и от съседни области.  

Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън територията на 

общината: 

• от съседна община – с мотивирано искане на кмета на общината до областния 

управител; 

• от съседна област – с мотивирано искане до МВР чрез областния управител. 

Взаимодействието на привлечените сили се организира от ОЦ, НОЦ и ръководителя 

на операциите. 

 

8. Събиране и обмен на информация за бедствието  

Наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването се основават на: 

1. информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции; 

2. информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични, 

сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и 

явления; 

3. информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни 

повиквания с единен европейски номер 112; 

4. хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от 

Националния институт по метеорология и хидрология и други; 

5. международен обмен на информация и данни. 

Информацията се предоставя безвъзмездно на кмета на общината съобразно 

ситуацията  в рамките на компетентността. 

При земетресение в първите минути основно се разчита на информация и данни, 

предоставени от Националната оперативна телеметрична система за сеизмологична информация 

(НОТССИ), изградена от 15 бр. периферни станции (ПС) плюс още 7 бр. станции от локални мрежи 

в района на АЕЦ „Козлодуй” и района на Провадия и сеизмологичен център (СЦ) в НИГГГ на БАН.  

Разузнаване 

За осигуряване на данни за фактическата обстановка се организира разузнаване. На 

територията на населените места и обектите от националното стопанство разузнаването се 

осъществява от собствените органи, сили и средства, като за целта се формират 

разузнавателни групи с точно определени маршрути (обекти) за разузнаване. 

Чрез разузнаването се установяват: 

• най-кратки и безопасни маршрути за движение на силите и средствата към 
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участъците и обектите за работа; 

• местонахождение на пострадалите и пътищата за тяхното евакуиране; 

• състоянието на водоизточниците и възможностите за тяхното използване; 

• възможности за използване на специална и друга техника. 

При възникване на земетресение се извършва разузнаване с цел изясняване: 

• размера и границите на силата на труса; 

• информация за затрупани и изчезнали хора; 

• маршрутите за изнасяне към района на бедствието; 

• местоположението на блокирани от земетресението хора, животни и материални 

ценности и маршрутите за евакуация; 

• състоянието на КЕМ, пътищата и пътните съоръжения в района на земетресението; 

• наличието на ПОВ или други опасни вещества, които има вероятност да нанесат 

щети или да предизвикат екологично замърсяване; 

• удобни площадки за вертолети; 

• местата за устройване на временни лагери за бедстващото население, пунктове за 

раздаване на храна, дрехи, вода и др.; 

• местата за развръщане на полеви болници; 

• санитарно-хигиенната и епидемичната обстановка; 

• възможностите за добиване на местни материали и вода; 

Метеорологично осигуряване 

Метеорологическото осигуряване се осъществява от Хидрометеорологичната 

обсерватория в гр. Добрич (тел. 058/604289, 0886262742, 0886262745), от синоптичната 

станция на нос Калиакра към Националния институт по метеорология и хидрология – филиал 

Варна (тел. 090015 944). Получават се сведения и от метеорологичния център на ВВС и от 

ЦАН на МВР чрез ОЦ.  

Тип на необходимата информация 

За общинския щаб за изпълнение на ПЗБ е необходима пълната информация за събитието, за  

анализиране на заплахата и изводи за вероятната обстановка на територията на общината и 

получените поражения, както и опасност от последващи трусове. 

Редът за предоставяне на информация, формата и времето, в което е необходимо да се 

предоставя се определят със заповедта на кмета на общината за обявяване на бедствено 

положение и с решенията, взети на заседанията на Щаба. Обменът на информация, кой 

трябва да знае и кой трябва да разполага с информацията е съгласно Плана за действие 

(Решението) на Щаба. 

За населението е необходимо да се подава информацията, която не би попречила на 

изпълнението на предприетите мерки и извършваните СНАВР. Информацията при земетресение 

се подава на национално ниво, основно чрез медиите. 

От общинския щаб за изпълнение на ПЗБ се подава информация за предприетите действия, 

както и правила за поведение и действие при земетресение съгласно приложение № 1.5. 

Информацията се свежда чрез брифинги пред местните медии. 

 

9. Комуникации  

Комуникационно-информационната система за ръководство и координация на 

СНАВР е организирана чрез денонощни дежурства на оперативни дежурни в общината и ОЦ 

на РДПБЗН – Добрич.   
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При възникнало бедствие дежурният по Общински съвет за сигурност оповестява 

незабавно председателя на Щаба и ресорния заместник-кмет и следва техните 

разпореждания. Уведомява дежурния в ОЦ и дежурния по ОСС за обстановката и взетите 

мерки.    

Оповестяването се извършва чрез  наличната телефонна система на БТК и мобилната 

телефонна свръзка на общинската  администрация и кметовете и кметските наместници. 

През  цялото време оперативният дежурен по ОбСС обменя информация с дежурните 

в ОЦ – Добрич, в Областния съвет за сигурност –Добрич (ОСС) и в РУ на МВР - Каварна, 

РСПБЗН, ЦСМП, дежурния диспечер във „В и К Добрич“ЕООД и в „Електроразпределение 

Север“АД, кметовете и кметските наместници.  

Оперативните дежурни  в ОбСС своевременно получават информация, регистрират и 

оповестяват съответните органи. През цялото време обменят информация с тях и докладват 

за хода на бедствието, взетите мерки по оповестяването на населението, сили и средства, 

застрашените населени места и необходимостта от помощ за ликвидиране на  последствията. 

Получената и дадената информация дежурният записва точно, отразява часа на получаването 

(предаването) и кой предава (на кого е предадено). 

Дежурната стая на общината е оборудвана с телефони, факс и компютър с достъп до 

интернет. Служителят по ОМП  в общината отговаря за осигуряване непрекъснатото 

дежурство в дежурната стая на ОбСС и оборудването. 

По време на СНАВР се поддържа постоянна връзка чрез стационарни и мобилни 

телефони, факс и електронна поща.  

При  обявено бедствено положение ОД в ОбСС осъществява връзка с:  

• ръководителя на операциите;  

• кмета на общината/щаба за изпълнение на ПЗБ;  

• ОЦ;  

• ОД на ОСС.  

Всяка промяна в обстановката по време на СНАВР се документира и се информират 

длъжностните лица, имащи отговорности по събитието. Обменът на информацията по време 

на СНАВР тече двустранно от мястото на събитието (ръководител на операциите, кмет на 

общината,  щаб за изпълнение на ПЗБ, дежурни по ОЦ и ОСС и др.) и обратно, като и в двете 

посоки се уточняват и осигуряват  нуждите от допълнителни  сили и средства, брой на 

пострадали, загинали, нужда от евакуация, стоки от първа необходимост и др.  

Оперативният център:  

• приема и оценява информация за възникналото бедствие; 

• уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система (ЕСС) и 

координира по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури; 

• уведомява органите на изпълнителната власт за възникнали бедствия; 

• включва допълнителни сили и средства на основните и други съставни части на ЕСС 

съгласно плана по искане на ръководителя на операциите. 

Информирането и оповестяването на населението се осъществява чрез местните и 

националните средства за масово осведомяване, както и чрез  кметовете и кметските 

наместници на населените места. 

Използвайки фиксираната мрежа на БТК АД при обявено бедствено положение се 

превключват/изграждат канали, чрез които се осъществява връзка между дежурния по ОбСС 

и дежурните по ОСС и в ОЦ на РДПБЗН – Добрич, и респективно и между общинския щаб за 
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изпълнение на плана за защита при бедствия и областния щаб за изпълнение на областния 

план за защита при бедствия.   

Чрез мобилните GSM оператори се осъществява връзка между дежурния по ОбСС,  

кмета на общината, щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, ръководителя на 

операциите и частите от ЕСС. 

Обменът на информация между съставните части на ЕСС се осъществява по ред, 

определен в заповедта на кмета на общината за обявяване на бедствено положение, както и 

от решенията, взети на заседанията на Щаба. 

 

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

Материално-техническото осигуряване се заключава в организиране и осъществяване 

на своевременно и пълно снабдяване на силите на ЕСС с техника, средства за свръзка и ГСМ, 

медикаменти и превързочни материали, облекло и обувки, продоволствия и други средства 

необходими за осигуряване мероприятията по защитата на населението и действията на 

силите при провеждане на спасителните работи. 

Личният състав на формированията, участващи непосредствено в спасителните 

работи се осигуряват с топла храна от общините. При невъзможност да се приготви или 

достави топла храна по изключение може да се дава суха пакетирана храна. Редът за 

организиране храненето на личния състав на формированията се определя от щаба за 

изпълнение на плана за защита при бедствия, който е заповядал привличането им на работа. 

 Изхранването на засегнатото население се организира в населените места, засегнати 

от бедствието, в районите за настаняване, в заведенията за обществено хранене, в 

ученическия стол, като основните хранителни продукти ще се доставят от търговска мрежа и 

обекти за производство на хляб.  

Необходимите строителни материали за извършване на укрепването на подлежащи на 

ремонт сгради се осигуряват от търговската мрежа. 

Разходите по провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи и последствията от земетресението се заплащат от общината, където е възникнало и 

се отчитат и възстановяват от Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към МС. 

Осигуряването на пострадалото население включва: 

• осигуряване на питейна вода за населението; 

• осигуряване доставка на незамърсени хранителни продукти;  

• осигуряване на палатки, постелъчно имущество и фургони. 

През зимния сезон се осигуряват отоплителни материали и уреди за отопление.  

Транспортното осигуряване включва: 

• извозване на пострадалите от района на земетресението до болничните заведения; 

• бързо евакуиране на населението от застрашените райони; 

• придвижване на формированията към района на земетресението за провеждане на 

СНАВР; 

• доставяне на материали и техника за ликвидиране последствията от земетресението. 

За осигуряване на необходимия транспорт се привличат автобуси и други транспортни 

средства от транспортните фирми на територията на общината, ведомствата и частни собственици 

(приложение № 26).  

Необходимо е изготвяне на договори/споразумения със собствениците на бензиностанции и 
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газостанции за осигуряване на техниката, участваща във възстановителните дейности с ГСМ за 3-7 

дни.  

Длъжностното  лице  от  общинска администрация,   координиращо осигуряването на 

транспорта – заместник-кмет „Финанси и икономическо развитие“.  

Разходите, свързани с предоставяне на транспортни средства за извозване на пострадали до 

местата за настаняване  или оказване на първа помощ, с актове за възлагане на транспортните фирми, се 

възстановяват от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. 

Финансовото и материално-техническото осигуряване при земетресение се осигурява 

от общинския бюджет, бюджетите на министерства и ведомства, търговските дружества и 

едноличните търговци – за обектите им, структурните фондове на Европейския съюз и от 

други международни организации.  

Допълнителни финансови средства за ликвидиране на последици от бедствия би 

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

последиците от бедствия съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 

съответната година. Резервът се усвоява по решения на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Средствата се предоставят от 

централния бюджет и се разходват по бюджетите на министерствата, ведомствата и 

общините чрез корекция на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и 

съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. 

Планът е съобразен с наличните сили и ресурси на Единната спасителна система. При 

необходимост, допълнителни сили и ресурси се осигуряват поетапно от отговорните за 

превенция и СНАВР ведомства и организации. В извънредни ситуации, при възможност, 

може да бъдат включени силите и ресурсите и на МО. При бедствия, при които Р България 

изпитва трудности да се справи само със собствения си технически и ресурсен капацитет, 

може да се обърне към други държави с молба за помощ. 

Органите на изпълнителната власт информират Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за получените от тях помощи и 

дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, неправителствени 

организации, както и за получените застрахователни обезщетения за предотвратяване, 

овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, конкретните лица, на които те са 

разпределени, и обектите на които те са предоставени. Въз основа на постъпилата 

информация за помощи и дарения, постъпилите искания в комисията и след преценка на 

размера на нанесените щети от бедствието, председателят на комисията представя в 

Министерския съвет информация за необходимата допълнителна помощ от държави, 

международни организации и др. 

 

11. Отговорни органи и връзки  

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия с  актуализиран състав съгласно 

Заповед № 656/27.07.2017 г. на Кмета на община Каварна.  

Правилник за устройството и дейността на Общинския съвет за намаляване на риска 

от бедствия в община Каварна, приет на заседание на Общинския съвет за намаляване на 

риска от бедствия в община Каварна на 8.08.2017 г. 

Работна група, определена с Решение № 3 по протокол № 1 на Общинския съвет за 

намаляване на риска от бедствия в община Каварна, прието на заседание на Общинския 

съвет за намаляване на риска от бедствия в община Каварна на 8.08.2017 г. 
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12. Приложения  

1.1. Характеристика на скалата на МШК-64 за определяне интензивността на 

земетресенията;   

1.2. Карта на възможните огнищни зони на земетресения с магнитуд над 3,0, 

реализирани след 01.01.2004 г.;  

1.3.  Контури на влиянието на сеизмичната зона Вранча, Република Румъния;  

1.4. Потенциално опасни (самосрутващи се) сгради на територията на община 

Каварна;  

1.5. Правила за поведение и действия при земетресение;  

1.6. Сгради за обществено обслужване, предвидени за настаняване на останало без 

подслон при земетресение население в община Каварна;  

1.7. Списък с мостовете по републиканските пътища в община Каварна;  



Приложение № 1.1 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на скалата  на МЕДВЕДЕВ-ШПОНХОЙЕР-КАРНИК-64 
за определяне интензивността на земетресенията  

Степени Х а р а к т е р и с т и к а 

I Незабележимо. Не се усеща от хората 

II 
Едва забележимо. Разтърсването се усеща само от отделни хора, намиращи се в 
покой в постройки, особено в по-високите етажи. 

III 
Слабо. Усеща се от малцина, намиращи се в здания. Разтърсването е подобно на 
това, което се усеща при преминаване на лека кола: полюшване или леко треперене. 
Много слабо разклащане на висящи предмети, по-силно на високи етажи. 

IV 

Усеща се от голяма част от населението: в зданията - от мнозина, а на открито от 
отделни хора. Някои спящи се пробуждат. Наподобява сътресение от тежко 
натоварен камион. Не поражда уплаха. Прозорци, врати и съдове трептят и звънтят, 
мебели треперят, подове и стени скърцат, висящи предмети се люлеят леко. 

V 

Силно. Трусът се усеща от всички в здания и от доста хора на открито. Мнозина 
спящи се пробуждат. Някои се изплашват и побягват навън. Разтърсване на цялото 
здание - подобно на удар, предизвикан от падане на тежък предмет. Висящи 
предмети силно се люлеят, някои леки и неустойчиви предмети се преместват или 
падат. Недобре затворени врати и прозорци се отварят и затварят с удряне. От 
напълнени отворени съдове може да се изплиска течност. Рядко се образуват тънки 
пукнатини в мазилката на паянтови и стари здания. 

VI 

Изплашващо и причиняващо леки повреди на зданията. Усеща се от всички хора в 
постройки и на открито. Много хора, намиращи се в здания, се уплашват и побягват 
навън. Отделни хора губят равновесие. Съдове, книги и други малки предмети 
падат. Възможно е движение на тежка мебел. Домашните животни са силно 
обезпокоени. Малки камбани звънят. Дървета и стълбове забележимо се клатят. Във 
всички здания са възможни тънки пукнатини в мазилката и откъсване на малки 
парчета от нея, както и пукнатини в комини и падане на части от тях. Възможни са 
промени в дебита на извори, единични свличания по стръмни склонове, образуване 
на пукнатини във влажни почви. 

VII 

Повреди на зданията. Настъпва обща тревога - болшинството са уплашени и 
побягват навън; много хора трудно се удържат на крака, усеща се и от водачи на 
автомобили в движение. Мебели се преместват и голям брой предмети падат от 
полици. Звънят големи камбани. Сградите се повреждат, някои - значително: 
постройките с подсилена конструкция - получават пукнатини в мазилката, 
обикновените тухлени здания получават умерени повреди, като малки пропуквания 
на стените и частично срутване на комини. Каменните и кирпичени постройки 
получават тежки повреди, като големи пропуквания на стените, частични срутвания 
на стени и покриви. Могат да се нарушат съединителни части на тръбопроводи. 
Дървета и стълбове се клатят силно. Във водните басейни се образуват вълни и 
водата се размътва. Дебитът на изворите се променя. Кладенците променят водното 
си ниво. Отделни случаи на свличания по речни брегове и крайпътни участъци. 

VIII 

Тежки повреди на зданията и паника. Изпитват безпокойство даже хора, 
управляващи превозни средства. В зданията - премества се и понякога преобръща 
тежката мебел, част от висящите лампи се повреждат. Постройките с подсилена 
конструкция получават малки пропуквания на стените, пукнатини в комините и 
срутване на част от тях. Много от обикновените тухлени здания получават повреди 
като срутване на комините, големи пукнатини в стените; някои от тях могат да 
получат частични обрушвания. Много от селските постройки от кирпич и камък 
получават разцепване на каменните основи, част от зданията се срутват. 
Нарушаване на връзки в тръбопроводи. Ограничени срутвания край пътищата и 
реките. В почвата се появяват пукнатини; възможни са и в асфалта. Променят се 
дебитът и нивото на водоизточниците. 



 

 

IX 

Всеобща паника сред хора и животни, всеобщи повреди на зданията и много 
разрушения. Постройките с подсилена конструкция получават зеещи пукнатини в 
стените, до разрушаване на конструктивни връзки и срутване на части от зданията. 
Много от обикновените тухлени здания се обрушват частично, а някои от тях - 
напълно. Много постройки от кирпич и камък се срутват напълно. Паметници и 
колони се прекатурват. Появяват се или пресъхват извори. Широки и дълги 
пукнатини в терена. Разкъсвания в подземни тръбопроводи. Възможни са 
изкривявания на ж.п. релси и повреди на пътни платна. Чести свличания и сривания 
на земни маси. Оводнявания в равнинни места. 

X 

Значителни до пълни разрушения на повечето сгради. Разкъсвания и изкривявания 
на подземни тръбопроводи. Изкривявания на ж.п. релси и тежки повреди на 
мостовете. Пътните платна добиват вълниста повърхност. Широки пукнатини и 
разкъсвания на почвата, големи каменопади и движение на свлачища. Сериозни 
повреди в бентовете, насипите, язовирите. Образуват се нови езера.  

XI 

Унищожаващо. Невъзстановими повреди се получават и в най-добре 
конструираните здания, подземни и наземни съоръжения. Значителни деформации 
на земната повърхност, разкъсвания и разломявания с метрови амплитуди. 
Повсеместни обрушвания на земни и скални маси.  

XII 
Променящо земния пейзаж. Всички сгради и съоръжения са унищожени. 
Повърхността на земята претърпява дълбоки преобразования. Променят се русла и 
направления на реки, образуват се водопади, изчезват и се появяват водоеми.  

 
ПРАКТИЧЕСКИ ВАЖНИ потенциални ефекти и последствия от земетресение при 

различна степен сеизмична интензивност (ефектите и последствията при по-висока интензивност 
включват всички изредени за предходната степен): 

VI -та степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник (МШК):  

- поява на необходимост от мерки за опазване на обществения ред ("изплашващо" 
въздействие) 

VII -ма степен МШК:  

- повишен риск от автопроизшествия по време на труса; 
- къси съединения по електропреносната мрежа по време на труса; 
- в планински райони: нарушена проходимост в участъци от пътни платна и ж.п. трасета; 
- ранени хора (очаквани единични случаи) 
VIII -ма степен МШК: 

- трудно контролируемо поведение на хора и животни; 
- висок риск от автопроизшествия, както по време на труса, така и след него; 
- ранени, възможни и смъртни случаи; 
- пожари в ограничени размери; 
- прекъсване на токоподаване, евентуално и на телефонни линии; 
- активизиране на свлачища; 
- напълно непроходими участъци на транспортни артерии (свличания и слягания на почва, 

срутвания на скални късове и др.); 
- възможни технологични аварии; 
- възможни аварии по тръбопроводи 
IX -та степен МШК: 

- наличие на пожари, наводнения; 
- смъртни случаи; 
- прекъснато електроснабдяване на големи територии; 
- възможни прекъсвания на водо и газоподаване; 
- напълно неизползваеми транспортни артерии; 
- опасност от епидемии; 
- наложителна необходимост от медицинско обслужване, от подслони, завивки, храни и 

вода, осветителни и отоплителни източници. 
 



Приложение № 1.2  

КАРТА НА ВЪЗМОЖНИТЕ ОГНИЩНИ ЗОНИ (ВОЗ) И ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ  

С МАГНИТУД НАД 3.0, РЕАЛИЗИРАНИ СЛЕД 01.01.2004 г. 
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4.1-4.5

4.1-4.5

4.6-5.0
4.6-5.0
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             Приложение№ 1.3 

 

Контури на влиянието на сеизмичната зона Вранча Р. Румъния 

 

Отношение максимално ускорение за 1950 години/максимално ускорение за 475 години 

 



 



             Приложение № 1.4 
 

ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИ СГРАДИ (САМОСРУТВАЩИ СЕ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА  
 

№ 
Населено място, 

адрес 

Вид сграда, 

предназначение 
Собственост Етажност и площ 

Тип на 

строителната 

конструкция 

Степен на 

пожаро-

устойчивост 

Аварийна 

опасност 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
гр. Каварна 
ул. „Крайморска” №14 
(пл. №2544 и №2543  в кв. 337) 

склад 
(паметник на 
културата) 

частна – „Хидролог“ 
1 етаж, 
121 кв.м и 34  кв.м 

масивна III самосрутваща се  

2. 
гр. Каварна 
ул. „Крайморска” №16 
(пл. №2542 и №2543  в кв. 337) 

склад 
(паметник на 
културата) 

частна – Константин Радков 
Рачев  

1 етаж, 
219 кв.м 

масивна III самосрутваща се  

3. 
гр. Каварна 
 ул. „Крайморска” №14 
(пл. №2513 в кв. 337) 

склад 
(паметник на 
културата) 

частна – Георги Алеков 
Георгиев и Петър Алеков 
Георгиев  

1 етаж, 
119 кв.м 

масивна III самосрутваща се  

4. 
гр. Каварна 
ул. „Крайморска” №12 
(пл. №3364 в кв. 337) 

склад 
(паметник на 
културата) 

частна – Ивайло Христов 
Отузбиров, Пламен Иванов  
Христов и Христо Иванов 
Отузбиров Константинов 

1 етаж, 
114 кв.м 

масивна III самосрутваща се  

5. 
гр. Каварна 
ул. „Крайморска” №13 
(пл. №2423 в кв. 337) 

склад 
(паметник на 
културата) 

частна – наследници на 
Божил Тодоров Дойманов 

1 етаж, 
150 кв.м 

масивна III самосрутваща се  

6. 
гр. Каварна 
ул. „Крайморска” №1 
(пл. №2392 в кв. 336) 

склад 
(паметник на 
културата) 

частна – Елена Михайлова 
Петрова 

1 етаж, 
165 кв.м 

масивна III самосрутваща се  

7. 
гр. Каварна 
ул. „Крайморска” №15 
(пл. №2335 в кв. 336) 

Склад 
(паметник на 
културата) 

частна – Людмила 
Георгиева Махалнишка, 
Магдалена Георгиева 
Махалнишка, Йордан 
Петков Махалнишки, 
Радостина Константинова 
Янева  

1 етаж, 
200 кв.м 

масивна III самосрутваща се  

8. 
гр. Каварна 
ул. „Крайморска” №15 
(пл. №2335.1  в кв. 336) 

Склад 
(паметник на 
културата) 

частна – Веселина 
Атанасова Петрова  

3 етажа, 
283 кв.м 

масивна III самосрутваща се  

9. 
гр. Каварна 
ул. „Сава Ганчев” 6    
 

къща 
частна – Йордан Славов 
Димитров и Петко Славов 
Димитров 

1 етаж, 97 кв. м  масивна  
самосрутваща се 
без покрив  

10. 
гр. Каварна 
ул. „Сава Ганчев” №21    

селскостопанска 
сграда   

частна –  
Гавраил Атанасов Харчев  

1 етаж, 49 кв. м  масивна  самосрутваща се  
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11. 
гр. Каварна 
ул. „П. Яворов” №10  

къща   

частна – наследници на 
Хриска Хараламбова 
Милчева и Милчо Димитров 
Милчев  

1 етаж, 128 кв. м 
 

масивна  III 
самосрутваща се 
без покрив 

12. 
гр. Каварна 
ул. „П. Яворов”№12  

къща   

частна – наследници на 
Хриска Хараламбова 
Милчева и Милчо Димитров 
Милчев  

1 етаж, 95 кв. м 
 

масивна  III 
самосрутваща се 
без покрив 

13. 
гр. Каварна 
ул. „П. Яворов” №62 

къща   
частна – Атанас Тодоров 
Атанасов 

1 етаж, 71 кв. м 
 

масивна  III 
самосрутваща се 
без покрив 

14. 
гр. Каварна  
ул. „Г. С. Раковски” №4 

къща   
допълващо 
застрояване 
друг вид сграда 

частна – Росен Ангелов 
Димов  

1 етаж, 172 кв. м 
1 етаж, 16 кв. м 
 
1 етаж, 46  кв. м 

масивна  III самосрутваща се 

15. 
гр. Каварна  
ул. „Г. С. Раковски” №5 

къща   
частна – Цонко Василев 
Цонков 

1 етаж, 122 кв. м 
 

масивна  III 

грозяща и опасна 
фасадите са с 
олющени 
мазилки   

16. 
гр. Каварна  
ул. „Кап. Димитър  Добрев”  

къща   
селскостопанска 
сграда 

частна – наследници на 
Стефка и Иванка 
Каравелови и Митко 
Василев Димитров 

1 етаж, 54 кв. м, 
1 етаж, 46 кв. м 

масивна   
самосрутващи се 
без покрив 

17. 

гр. Каварна  
ул. „Стефан Караджа”  
35064.501.9441.1 
35064.501.9441.2 

промишлени  
сгради 

частна – „Камел 2003“ЕООД 

 
 
1 етаж, 36 кв. м, 
1 етаж 

масивни   

самосрутващи се  
 
 
без покрив 

18. 
гр. Каварна  
ул. „Васил Левски” №101а 
35064.501..551.2 

друг вид сграда за 
обитаване 

частна – Славчо Стоянов 
Райков и Атанаска 
Михайлова Райкова 

1 етаж, 35 кв. м, 
 

масивна   
самосрутваща се 
без покрив 

19. 
гр. Каварна  
ул. „П. Р. Славейков” №5 

къща 
гараж 

частна – наследници на 
Петър Димов Петров 

1 етаж, 116 кв.м, 
1 етаж, 21 кв.м 
 

масивна   самосрутваща се  

20. 
гр. Каварна  
ул. „Сан Стефано” №13 

къща 
частна – наследници на 
Илия Савов Савишев и 
Султанка Петрова Савишева 

1 етаж, 85 кв. м, 
 

масивна   
самосрутващи се 
с пропаднал 
покрив 

21. 
гр. Каварна,  
ул. „България” №26  

Къща и стопанска 
сграда  

частна – наследници на 
Петър Димитров Чифудов  

1 етаж, 62 кв. м 
1 етаж, 11 кв.м  
 

 масивна I 
самосрутващи 
се, грозящи   

22. 
гр. Каварна  
ул. „България” №34,  
ж. бл. „Република” №10  

жилищен блок  
частна –  етажна 
собственост 

8 етажа 
 

 масивна I 
северната фасада 
е застрашена от 
падаща мазилка  
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23. 
гр. Каварна  
ул. „Добротица” № 37  
ж. бл. „Здравец”  

жилищен блок  
частна –  в режим на етажна 
собственост 

4 етажа 
 

 масивна I 
източната фасада 
е застрашена от 
падаща мазилка  

24. 
гр. Каварна  
ЦДГ, пл. „Добротица”   

къща и стопанска 
сграда  

частна – наследници на 
Петър Димитров Чифудов  

1 етаж, 62 кв. м 
1 етаж, 11 кв.м  
 

 масивна III 
самосрутващи 
се, грозящи   

25. 
гр. Каварна  
ЦДГ, ул. „Цар Калоян”   

къща  
общинска  – община 
Каварна  

1 етаж, 106 кв. м 
 

 масивна III 

самосрутваща се, 
опасна за 
здравето и 
живота на 
хората, лоши 
хигиенни 
условия 

26. 
гр. Каварна  
ЦДГ, ул. „Добротица”   

административна 
сграда  

общинска  – община 
Каварна  

2 етаж, 91  кв. м 
 

 масивна III 
източната фасада 
е застрашена от 
падаща мазилка 

27. 
гр. Каварна  
Крайбрежна зона,  
бивш ресторант „Чайка“   

сграда за търговия 
частна  –  ФИК АКБ ХА 
Николай Банев 

2 етажа 
 

 масивна III 

самосрутваща се, 
грозяща и опасна 
в хигиенно 
отношение  

28. 
гр. Каварна  
Бивш стопански двор    

промишлена сграда  
частна  – „БМП ГРУП“ 
ЕООД  

1етаж, 390 кв. м 
 

 масивна III 

самосрутваща се, 
с пропаднал 
покрив, грозяща 
и опасна в 
хигиенно 
отношение 

29. 
гр. Каварна  
Бивш стопански двор  

складова база  
частна  – Васил Иванов 
Куртев 

1етаж, 967 кв. м 
 

 масивна III 

Опасна, с 
провиснали 
керемиди по 
стрехата  от 
страната на ул. 
„Добротица“ 

30. 
с. Българево 
 ул. „Девета”17  

къща  и друга 
сграда за обитаване 
 

частна – Йордан Атанасов 
Иванов  

1 етаж, 65 кв.м 
1 етаж, 12 кв.м 

 III 

самосрутваща се, 
опасна за 
здравето и 
живота на 
хората, лоши 
хигиенни 
условия  
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31. 
с. Българево 
 07257.45.313  
 

гараж и надстройка, 
стоманенобетонна 
конструкция на 
сграда – тип навес, 
стара сграда 

Държавна  2 етажа  III 

самосрутващи се 
 
 
 

32. 
с. Камен бряг 
УПИ I в кв. 12  

 бивше училище    
общинска- в съдебен спор за 
парцела   

1 етаж, 
463 кв.м 

 масивна III 
самосрутваща се, 
без покрив  

33. 
с. Топола  
ПИ 72693.149.102,  подобект 
„Секция М“ 

 Жилищни сгради за 
сезонно обитаване    

Частна – „Интерлинк БГ“   масивна III 

опасни, 
наклонени, с 
падащи колони, 
отцепени тераси, 
пападащи  в 
свлачищен 
район.  

34. 
с. Топола  
ПИ 72693.149.102 

 Жилищни сгради – 
многофамилни  4 
броя 

Частна – „Интерлинк БГ“ 

4 етажа, 884 кв.м 
4 етажа, 1228 кв.м 
5 етажа, 542 кв.м 
5 етажа, 843 кв. м 

 масивна III 

опасни, 
пападащи в 
свлачищен 
район.  

35. с. Раковски бивша лечебница     държавна - РВМС   
2 етажа, 250 кв.м 
 

масивна III самосрутваща се  

36. с. Раковски склад     
частна – Константин 
Патроклев 

2 етажа, 300 кв.м 
 

масивна III 
самосрутваща се,  
паднал покрив  

37. с. Раковски читалище     
общинска – в съдебен спор 
за парцела  

2 етажа 
 

масивна I самосрутваща се  

38. с. Раковски 
административна 
сграда      

частна -  Димитър Металов, 
град Добрич 

2 етажа,  
400 кв.м 

масивна III 
самосрутваща се, 
падащ покрив  

39. с. Хаджи Димитър училище 
частна – Дарина Христова 
Иванова от гр.София 

1 етаж, 200 кв.м масивна III саморушаща се 

40. с. Видно 2, първа махала  
бивша детска 
градина  

общинска 1 етаж, 120 кв.м масивна III саморушаща се 

41. с. Видно 2, първа махала бивше читалище общинска 1 етаж, 100 кв.м масивна III саморушаща се 

42. с. Могилище   
бивше училище   
(ярмомелка)  

общинска   1 етаж, 120 кв.м масивна III 

опасна за 
здравето и 
живота на 
хората,  

43. с. Вранино   бивше училище   общинска   1 етаж, 120 кв.м  масивна III самосрутваща се  

 



          Приложение № 1.5 

 
 

ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 
 

Поведение на населението преди настъпване на земетресение 
• Закрепете здраво мебелите и не поставяйте на високи места тежки и лесно падащи 

предмети; 

• В къщи трябва да са поставени на удобно място фенерче, транзистор, чантичка за 

документи и особено ценни вещи, аптечка с най-необходимите , свирка, по една топла дреха за 

всеки член на семейството, резерв от вода и храна; 

• Пожароопасните и отровни вещества да се съхраняват на подходящи места и в плътно 

затворени съдове; 

• Входа на жилището да е свободен и да не се задръства с предмети; 

• Определете най-безопасните места в жилището, като имате в предвид, че при 

земетресение най-уязвими са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите; 

• Подгответе план за поведението на всеки член от семейството и определете лица за 

връзка между членовете на семейството, което е извън вашия регион. 

 

Поведение на населението при усещане на първия земен трус  
• Не напускайте жилището,  училището или изобщо сградата, в която сте, освен ако не 

бихте могли да излезете за около 10 секунди; 

• Заемете най-безопасните места в сградата – под рамката на вратата, близо до вътрешна 

стена, колона, под стабилна маса или легло; 

• След първите вибрации люлеенето ще се усилва – запазете самообладание и не хуквайте 

към асансьорите и стълбите; 

• Ако сте на улицата застанете далеч от електропроводи и сгради; 

• Ако шофирате – спрете на открито, безопасно място и изчакайте; 

• В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство. 

 
Поведение на населението след преминаването на първия трус: 

• Изключете електричеството и газта и спрете водата; 

• Затворете прозорците; 

• Вземете подготвения личен багаж, заключете вратите и бързо напуснете сградата; 

• Слизането извършвайте по стълбите, а не с асансьорите; 

• Осигурете предимство на малките деца, бременните жени и инвалидите; 

• При излизането от сградата застанете на разстояние от нея най-малко колкото е 

височината й; 

• Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи; 

• Ако около вас има пострадали – окажете им първа помощ; 

• Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете им, ако това е възможно; 

• Следете медийните информации, изпълнявайте инструкциите на специализираните 

органи и спазвайте обществения ред. 
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След земетресението 
• Изчакайте официална информация за затихване на земните трусове и за отминалата 

опасност; 

• Връщането в сградата и жилището да става след предварителен оглед и проверка на 

компетентните органи; 

• При влизането (особено, ако е в тъмната част на денонощието) не бързайте да светнете с 

кибрит или запалка, а само с фенер, защото ако е имало изтичане на газ може да взривите 

помещенията;  

• Не водете излишни телефонни разговори, кратко съобщете на близките си, че сте живи 

и здрави; 

• Спазвайте строга лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След 

земетресение съществува опасност от възникване на епидемии; 

• По време на бедствия нараства престъпността – бъдете внимателни, пазете имуществото 

си и сигнализирайте при констатирани нередности; 

• При възможност се включете в спасителните и аварийно-възстановителните работи на 

специализираните органи. 

 



Приложение № 1.6 
 
 

СПРАВКА 

за сгради за обществено обслужване, предвидени за настаняване на останало без подслон 

население при земетресение в Община Каварна 

 

№ 
по 
ред 

Сграда/населено място 
Капацитет 

/човека 
Година на 

построяване 
Тип конструкция 

Технически 
паспорт 

1. 
СУ „Стефан Караджа” , 

Каварна 
960 1976 монолитна не 

2. 
ОУ „Йордан Йовков”, 
Каварна 

720 1958 монолитна не 

3. 
НУ „Бр. Миладинови”, 
Каварна 

240 1960 монолитна не 

4. 
ЦСПО„Любен Каравелов”, 
Каварна 

240 1972 монолитна не 

5. ПЗГ „Тимирязев”, Каварна 251 1963 монолитна не 
6. ЦДГ „Радост”, Каварна 148 1980 монолитна не 
7. ЦДГ „Здравец”, Каварна 150 1978 монолитна не 
8. ЦДГ „Детелина”, Каварна 215 1988 монолитна не 

9. 
Детска ясла „Щастливо 
детство“, Каварна 

60 1978 монолитна не 

10. 
Общински детски 
комплекс, Каварна 

30 1953 монолитна не 

11. 
ОУ „Христо Смирненски”  
с. Българево 

240 1960 монолитна не 

12. 
ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” с. Белгун 

120 1961 монолитна не 

13. 
НУ „Христо Ботев”,  
с. Септемврийци 

80 1958 монолитна не 

14. 
ЦДГ „Калиакра”, 
с. Българево 

80 1976 монолитна не 

15. 
ЦДГ „Слънце“, 
с. Септемврийци 

60 2006 монолитна не 
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                                                                                                                                                                      Приложение № 1.7 
 

                                                                                             
С П И С Ъ К 

на мостовете по републиканските пътища в Община Каварна 
 

№ 
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ред 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. III-296 26+159 

Крупен 

Монолитен 

ст.плочогр. 

едностранно 

уширен с 

бетон 

1 х 5.05 6.20 12.40 да  ст.бе

тон 

бет. и 

каменна 

зидария 

Пукнатина в бетона в 

зоната на прехода. Пропаднало 

тротоар. платно поради 

слягане насипа зад устоя 

не Н.30 

НГ-60 

НК-80 

2 III-296 30+448 

Вранино 

Стоманобет. 

плочогредов 

мост 

1 х 10.00 10.4

0 

12.00 да  ст.бе

тон 

ст.бетон Асфалтобетонната настилка на 

моста е с неравности, 

мрежовидни, напречни и 

надлъжни пукнатини, слягане 

на пътя в зоната на прехода. 

По връхната конструкция има 

повърхностни повреди по 

бетона, открита и корозирала 

армировка, течове. Напречна 

пукнатина през цялото сечение 

на тротоарната конзола при 

устой – начало на 

съоръжението (в ляво) и устой 

– край на съоръжението (в 

дясно). 

не Н.30 

НГ-60 

НК-80 
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           Деформирани панели на 

крилата. Отклонение и 

преместване на  

стоманобетонните панели, 

изграждащи крилата; Изтекъл 

насип зад крилата, под 

тротоарната конзола в 

четирите страни на моста. Теч 

през фугите между панелите и 

през конструкцията на фугите; 

Влошено експлоатационно 

състояние 

 

  

3. 901 26+653 

след Св. 

Никола 

Монолитен 

плочест мост 

1 х 5.10 5.90 9.30 да  ст.бе

тон 

ст.бетон Слягане на пътя при 

подходите на моста. 

Повърхностни повреди по 

бетона, отрита и корозирала 

армировка, течове 

не Н.30 

НГ-60 

НК-80 

4. 901 29+319 

Бълга-

рево 

Монолитен 

стоманобет. 

плочест мост 

1 х 5.10 5.90 9.30 да  ст.бе

тон 

ст.бетон Слягане на пътя при 

подходите на моста. 

Повърхностни повреди по 

бетона, отрита и корозирала 

армировка, течове. Второ 

крило в дясно - отцепено 

не Н.30 

НГ-60 

НК-80 

5. III-

2961 

7+413 

Белгун 

Монолитна 

плоча,двустр. 

уширен с 

плочогреди 

1 х 5.40 6.60 9.70  не ст.бе

тон 

каменни 

блокове 

Слягане на пътя при 

подходите на моста. 

Повърхностни повреди по 

бетона, открита и корозирала 

армировка. Крила – пукнатини 

по бетона, отцепени крила. 

Пробиви в хидроизолацията 

под пътната настилка. Теч 

през конструкцията на фугите. 

не Н.30 

НГ-60 

НК-80 
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6. III-

2963 

0+686 

Вранино 

Монолитен 

ст.бетонов 

плочогредов 

мост 

1 х 10.00 11.0

0 

7.60  не ст.бе

тон 

ст.бетон Надлъжна пукнатина по оста 

на пътя. Слягане на пътя при 

подходите на моста и 

напречни на пътната ос 

пукнатини на настилка.; В 

зоните над крилата на устоите 

тротоарният блок липсва. На 

негово място е излят бетон за 

анкериране на парапета, който 

е в много лошо състояние. Теч 

по главните греди, 

повърхностни повреди по 

бетона, открита и корозирала 

армировка, теч през фугите и 

отводнителите, устоите са с 

повърхностни повреди по 

бетона. Влошено 

експлоатационно състояние 

не Н.30 

НГ-60 

НК-80 

7.  

III-

2963 

 

3+586 

Челопе-

чене 

Монолитен 

стоманобет. 

плочогредов 

мост 

2 х 9.20 19.0

0 

9.45  не ст.бе

тон 

ст.бетон Част от насипа зад крилото в 

дясно, при устой - начало на 

съоръжението е отнесен. 

Тротоарните конзоли са 

разрязани напречно и през 

отворите преминава вода, 

което води до повърхностни 

повреди и корозия на бетона; 

Теч през конструкцията на 

фугите и отворите в 

тротоарните конзоли; 

Главни носещи елементи – 

повърхностни повреди по 

бетона; Устои, крила и стълб - 

локални повърхностни 

повреди по бетона. Влошено 

експлоатационно състояние= 

не Н.30 

НГ-60 

НК-80 

 



Приложение № 2 

 

 
ПЛАН  

ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЕ 
 
Планът за специфична опасност, част „Наводнение“ е план за реагиране. 

В плана са посочени целта, обхватът на реагирането при бедствия, частите на ЕСС и 

географския район, описание на ситуацията - характеристики, включващи потенциалните 

последствия: 

• сценарии на вероятни събития и потенциалните последствия; 

• описание на зоната/зоните, които се очаква да бъдат засегнати от наводнения и 

география на района; 

• уязвими обекти - сгради, болници, училища, инфраструктура; 

• демографска характеристика - разпределение и гъстота на населението в района, 

уязвими групи от него; 

• стопански дейности в района. 

Описани са приетите условия за целите на планирането. При проиграване на плана 

или при неговото реално изпълнение по време на операции се проверява необходимостта от 

промени в плана, произтичаща от приетите условия. 

Посочени са последователността на планираните действия и задачите, които е 

необходимо да бъдат изпълнени с цел ефективно реагиране: 

• оперативна готовност (процес за получаване на предупреждение и идентифициране 

на заплахата от предстоящо или случващо се събитие); 

• реда за активиране на плана; 

• определяне на защитни действия (описани са способностите и процеса за избора на 

защитните мерки и действията при възникване на събитие от компетентните органи и щаба 

за изпълнение на ПЗБ).  

Стъпките за избор на защитни мерки и действия включват: 

• анализиране на заплахата; 

• избор на защитни действия; 

• определяне на предупреждението за населението; 

• определяне на план за действие; 

• предупреждение и оповестяване на населението - система и ред за предупреждение; 

определяне на съдържанието на съобщението, разпространение на предупреждението за 

населението; 

• изпълнение на защитните действия (способностите и процеса за изпълнение на 

защитните мерки и действия за конкретния вид опасност; 

• изпълнение на дейности по възстановяване. 

В плана са разработени: 

• организацията и разпределението на отговорностите (отговорните лица и 

структурите, които имат ключови позиции за изпълнението на дейностите, както и техните 

задължения); 

• ръководството и координацията (рамката за цялостното ръководство и координация 

на дейностите, информация за връзките с други планове); 

• събирането и обмена на информация за бедствието (основната или критичната 
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информация за бедствието, която е необходимо да се осигури, типът на необходимата 

информация, от къде се очаква да бъде получена, за кого е предназначена, как ще се споделя, 

в какъв формат и всяко специфично време, в което е необходимо да се предостави); 

• комуникациите (описание на системата за осигуряване на комуникациите при 

възникване на бедствие и активиране на плана;  

• ресурсното (финансово и материално) осигуряване на изпълнението на плана 

(посочени са лицата, комуникациите, средствата, инфраструктурата и транспортните нужди, 

необходими за успешното изпълнение на дейностите, заложени в плана); 

• отговорните органи и връзки (включва списък на отговорните органи и съответните 

правни основания и заповеди за разработване на плана, както и предоставянето на 

изискващата се информация, включена в плана); 

• приложения (включва списък на отговорните структури/лица и техните функции; 

стандартни оперативни процедури; карти; таблици; списъци на ресурсите и др.). 

 

1. Цел 
Планиране на защитата при наводнения и осигуряване на организирани и 

координирани действия за предотвратяване или намаляване последиците при наводнения, 

извеждане на хора и животни, запазване на материални ценности и осигуряване на временно 

снабдяване с питейна вода, храни и други за преживяване на населението от засегнатата 

територия. 

 

2. Обхват 
Планът за защита при наводнение 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 на територията на община Каварна.  

Те включват: 

• планиране на защитата при наводнение и осигуряване на организирани и 

координирани действия за предотвратяване или намаляване последиците при наводнение, 

осигуряване на временно снабдяване с питейна вода, храни и други за преживяване на 

населението от засегнатата територия; 

• осигуряване и поддържане в постоянна готовност на комуникационно-

информационната система, както и наблюдение, анализ и оценка на обстановката; 

• определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в 

ликвидиране на последствията от наводнение и възстановяване на нормалния ритъм на 

живот; 

• осигуряване на взаимодействие между частите на Единната спасителна система и 

възможност за поетапно привличане на сили и средства в съответствие с развитието на 

бедствието; 

• усвояване на плана за защита при наводнение от органите за управление; 

• разгласяване чрез средствата за масова информация последствията от възникване на 

наводнение и начините на поведение и действие. 

• координация на аварийните планове на търговските дружества и фирми с плана на 

общината; 

• извеждане на хора и животни от застрашените райони; 

• гарантиране на координирано  управление по време на наводнение и във 
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възстановителния период на общинско ниво. 

Планът се прилага при наводнения в урбанизираните райони на общината, при които 

са причинени разрушения, има пострадали хора и такива, които се нуждаят от помощ и при 

невъзможност за възстановяване на нормалните условия на живот в засегнатата територия 

повече от три денонощия. 

Планът се прилага за цялата или за част от територията на общината. 

  
3. Описание на ситуацията   
Наводнението е временно заливане на значителна част от сушата в резултат от 

действието на природни сили, обилни дъждове, интензивно снеготопене или разрушени 

хидротехнически съоръжения (язовирни стени, защитни диги и др.), от рязко повишаване на 

нивото на моретата и океаните, от подприщване на течението в речно легло вследствие от 

натрупване на отпадъци, скални материали и дървета, което довежда до намаляване 

пропускателната му способност. 

Съгласно изискванията на Европейската директива за управление на риска от 

наводнения 60/2007 ЕС e изготвена Предварителната оценка на риска от наводнения в 

Черноморски район за басейново управление на водите. Съгласно Предварителната оценка 

на риска от наводнения в Черноморски басейнов район наводнения биват: 

• речни – причинени от дъждове и от снеготопене, както и комбинирани; 

• скатови - причинени от дъждове; 

• езерни – причинени от дъждовните води във вливащите се в езерата реки; 

• морски – причинени от морски бури; 

• инфраструктурни – причинени от недостатъчна проводимост на канализационните и 

отводнителни системи вследствие дъждове, както и от морски вълнения, прехвърлящи 

морска вода над предпазните диги и косите в крайморските райони на градовете. 

На територията на общината няма разположени повърхностни водоеми и 

хидротехнически съоръжения.  

Най-често у нас стават наводнения от т. нар. дъждовно-речен тип. В много случаи се 

наблюдава комбинирано въздействие на изброените фактори, от които единият почти винаги 

е проливен дъжд. 

В най-общия случай наводнения може да възникнат от по-бързо или по-бавно 

повишаване на нивото на водата или от заливна висока вълна. В първия случай наводненията 

причиняват наноси, повреда на материали и съоръжения, във втория случай към всичко това 

се добавя и разрушително действие на високата вълна, което довежда до разрушаване на 

сгради и съоръжения. 

Наводненията се отличават от другите видове стихийни бедствия по това, че в 

известна степен се поддават на прогнозиране. Това дава относителна възможност 

предварително да се определят времето, характера и очакваните размери на наводнението. 

 

3.1. Сценарии на вероятни събития и потенциалните последствия.  
За община Каварна най-възможни са  наводненията, предизвикани от падането на 

продължителни по времетраене проливни дъждове с рядка повторяемост или интензивно 

топене на снеговете. Те се проявяват като локални поройни наводнения в районите на 

отделни дерета или речни участъци.  

Поройните наводнения (вследствие на интензивни валежи с рядка повторяемост над 
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60–80 л/м
2
) се дължат на голямото количество вода, паднала  върху земната повърхност. 

Когато интензивността на водообразуването надвишава естествения отточен модул на терена 

или действителния отточен модул на изградените канализационни и дренажни системи, 

върху земната повърхност се формират големи обеми вода, които във вид на порои се стичат 

и запълват ниските теренни форми. Поройните наводнения не са свързани с наличието на 

речна мрежа и могат да възникнат след интензивен валеж, независимо от състоянието на 

водния режим в нея.  

Особено опасни са поройните наводнения за селищните райони, където 

водонепропускливите, гладки покривни и улични настилки създават условия за големи 

скорости на водата, бърза концентрация и почти никакви загуби от инфилтрация в почвата.  

Опасността от наводнения в общината се усилва поради слабата залесеност на 

територията, водеща до бърз отток, намалена проводимост на дерета и речни корита, 

липсващи или лошо изградени и поддържани канализационни мрежи в населените места. 

В резултат на високата вълна, влачеща дървета, растителност и различни отпадъци се 

затлачват мостовете и водостоците на пътните артерии, подприщва се водното течение в 

деретата и реките, което предизвиква разливи и наводняване на големи селскостопански 

площи, повреди по пътните съоръжения, заливане на партерни етажи и избени помещения на 

жилищни и стопански сгради, както и разрушаване на кирпичени сгради и стопански 

постройки, съпроводено със загуби на животни, готова продукция и материални ценности и 

възможни човешки жертви. Възможно е активизиране на свлачищни и срутищни процеси, 

както и възникване на пожари в резултат на къси съединения.  

Частични наводнения по бреговата ивица на Черно море могат да възникнат при 

бурни и продължителни източни ветрове и силни земетресения с епицентър в морето 

(цунами).  

Наводненията имат разрушително влияние върху инфраструктурата и върху местната 

икономика с нанасянето на огромни материални щети. Ще бъдат засегнати или разрушени 

участъци от пътната мрежа, пътните съоръжения ще бъдат повредени.  

 Възможно е училища, детски градини, болница и и други обществени сгради да бъдат 

наводнени и да претърпят повреди. Затруднени ще бъдат електроснабдяването и 

водоснабдяването, възможно е прекъсване на комуникациите, застрашен е животът на 

населението, възможни са човешки жертви. Много хора в пострадалите райони ще останат 

без домове. Част от населението ще бъде временно изведено или евакуирано и изложено на 

ограничени условия за настаняване и удобства.  

 

3.2. Описание на зоните, които се очаква да бъдат засегнати от наводнения  

Поради спецификата на релефа, наводнения могат да се очакват в голяма част от 

населените места в общината. 

През урбанизираната територия на общината преминават няколко по-големи сухи 

дерета: в град Каварна с обща дължина 3,4 км, в село Раковски, в село Хаджи Димитър, в 

село Вранино, в село Иречек, в село Видно, в село Челопечене, в село Белгун, в село Свети 

Никола, село Нейково.  

При предварителната оценка на риска в резултат на извършените изчисления, 

моделиране и симулации е направена приблизителна оценка на щетите и са определени 

евентуалните неблагоприятни последици от потенциални наводнения при критерии за 
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категориите „човешко здраве”, „стопанска дейност”, „околна среда” и „културно 

наследство”.  

След прилагането на критериите за значимост по четирите категории, за община 

Каварна потенциални наводнения със значим потенциален риск са изведени за: 

  

Воден обект Залята площ, дка Уязвима зона 

Суходолие Вранино дере 282,851 Вранино 

Суходолия Дуранкулашко дере (1) и  

Вранино дере (2) 

106,012 Видно 

Суходолие Дуранкулашко дере 186,981 Нейково 

Суходолие Дуранкулашко дере 83,144 Иречек 

Суходолие Шабленска река 163,515 Раковски 

Суходолие Шабленска река 138,524 Хаджи Димитър 

Суходолие Шабленска река 132,060 Поручик Чунчево 

От море – Черно море 76,550 Каварна 

 

Съгласно Предварителната оценка на риска от наводнения в Черноморския 

район за басейново управление на територията на община Каварна със значителен 

потенциален риск от наводнения от Черно море е определен участък от  район BG 

2_APSER_BS_03 „Черно море – Балчик”, който обхваща морския бряг на местността 

Иканталъка (приложение № 2.4).  

Съгласно картата на района с риск от наводнения за определения РЗПРН в община 

Каварна приблизителен брой на евентуално засегнати жители, попадащи в пространствения 

обхват на моделираната заплаха с малка вероятност (1000 г.) ще бъдат засегнати 1585 

жители. Заливаемата зона обхваща общо 5300 дка площ, която включва жилищни райони, 

смесени жилищни райони, комунална, транспортна и техническа инфраструктура, места за 

спорт и отдих, и зелени територии.  

 

3.3. Описание и география на района  
Релефът на общината е преобладаващо равнинен. Общината  попада в най-източната 

част на Дунавската хълмиста равнина, която от своя страна е най-северната голяма 

морфографска област от голямото разнообразие на релефа в България. Тя е развита върху 

Мизийската надстроечна платформа, с по-слаби вътрешни различия в разчленението на 

релефа.  

Характерни за общината са сухите дерета и плоски вододели, които поради 

литоложки причини имат контрастни ниски стойности на разчленение.  

Рискови геодинамични процеси за Черноморското крайбрежие са свлачищата, 

срутищата и абразията.  

 

4. Приети условия за планиране  
За целите на планирането е прието, че в резултат на повсеместни проливни дъждове 

над почти цялата територия на общината, едновременно се случват наводнения в гр. Каварна  

и в няколко населени места,  разположени по суходолието на  Шабленска река – с. Раковски, 

с. Хаджи Димитър и с. Поручик Чунчево и по суходолието на Дуранкулашко дере – село 

Вранино, село Белгун и село Нейково. Така приетите условия съответстват на наводненията 

от 22.09.2005 г.  

Прието е, че при такива наводнения в голям мащаб ще има голям брой засегнати 
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жители и разрушения по инфраструктурата, опасност от епидемии.  Също така е прието, че 

бедствената ситуация ще бъде с различен обхват и интензивност.   

В тази връзка, планирането на реагирането е насочено да обхване, колкото е 

възможно по-голяма територия, като се отчита възможността за възникване на бедствени 

ситуации на много места едновременно. 

При така направените приемания, прогнозата е, че най-сложна ще се окаже 

обстановката в Каварна и селата Раковски, Хаджи Димитър, Вранино и Белгун. 

Съгласно Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения, 

стойностите, които определят дадено наводнение като значимо по размер и причинени 

вреди, са както следва:  

 

Категория Критерий Минимална стойност 

 

Човешко здраве  Засегнати лица 15 души 

 Загинали 1 човек 

 Засегнати елементи от 

критичната инфраструктура 

за обществено ползване 

1 брой 

Стопанска дейност  Засегнати елементи от 

общественото 

водоснабдяване  

1 брой 

 Нанесени щети върху 

стопански обекти 

100 000 лв./ 50 000 EUR 

 Засегнати стопански обекти  1 брой 

 Засегнати елементи от 

инфраструктурата (пътища 

жп линии, мостове) 

1 брой 

Околна среда  Засегнати селскостопански 

площи 

100 дка 

 Инсталация за отпадъчни 

води 

1 брой 

 Засегнати защитени зони 1 брой 

Културно наследство Засегнати зони за защита на 

водите 

1 брой 

 Световно значение 1 брой 

 

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА  

5.1. Оперативна готовност 
Получаване на предупреждение  
Предупреждения за предстоящи валежи на територията на общината се получават при 

ОД на ОбСС чрез ОЦ на РДПБЗН от  НИМХ, БДЧР - Варна, метеорологичния център на 

ВВС и от ЦАН на МВР.  

При получаване на предупреждения оперативният дежурен по Общински съвет за 

сигурност информира кмета на общината и по негови разпореждания предупреждава всички 

кметове и кметски наместници, основните части на ЕСС и други ведомства.  

При опасност от преливане на деретата, преминаващи през урбанизирани територии,  

кметовете и кметските наместници на населените места организират и въвеждат денонощно 

дежурство за наблюдение в най-застрашените зони от общината.  
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Идентифициране на заплахата от предстоящо събитие се извършва след анализ и 

оценка на реалните данни за обстановката.  

Идентифициране на заплахата от случващо се събитие се извършва след анализ и 

оценка на информацията и данните, с които се разполага към момента, картите на заплахата 

и картите на риска от наводнения от ПУРН на БДЧР, опита от минали наводнения в 

общината.  

Под внимание се вземат също демографските характеристики - разпределение и 

гъстота на населението, както и  стопанските дейности и наличието на обекти с рисков 

потенциал в поразените райони.  

 Към момента информация и данни за наводнение се получава основно от физически 

лица, свидетели на събитието на ЕЕНСП 112. 

Ред за ранно предупреждение и оповестяване 

Ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия, органите на 

изпълнителната власт и съставните части на ЕСС  се осъществява по реда на 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 (Наредба за ранно предупреждение и оповестяване). 

Оповестяване на населението 
При получаване на сигнал за възникване на бедствие от телефон 112 (или по друг 

начин) се предприема незабавно предупреждение на населението в засегнатия район като се 

подават звукови сигнали и гласови команди. 

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване в частта 

„Оповестяване на населението” все не е изградена в област Добрич, съответно и в община 

Каварна.  

Към момента изградената в община Каварна сиренна система е базирана на АСО – 

ТКО, използвайки сирени тип С-40. Техническите възможности на тази система за 

оповестяване позволяват оповестяване на населението само и единствено със сигнала 

„Въздушна опасност“ (ВО) и „Отбой въздушна опасност“ (ОВО). 

При опасност от възникване на бедствие или при бедствие населението на 

територията на общината се информира чрез средствата за масово осведомяване на местно, 

регионално и национално ниво. Общината публикува на интернет страницата си 

предупреждение към обществеността за предстоящо бедствие или информация за 

бедствието. Съобщенията за населението съдържат информация за развитието на ситуацията, 

за предприетите от изпълнителната власт защитни мерки и указания за поведение и 

действие.  

При необходимост от даване на допълнителна информация и указания за действия на 

населението в засегнати регион, МВР и общината ще изпълняват процедура по оповестяване 

на населението чрез подвижни високоговорителни устройства. 

Оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на 
единната спасителна система  

При наводнение оповестяването на органите на изпълнителната власт и съставните 

части на единната спасителна система се извършва съгласно схемата в следния ред: 

Дежурният в ОЦ на РДПБЗН, оперативният дежурен на ОДМВР, дежурните по 

общинския и областен съвети за сигурност получават информация за мястото на 

наводнението и има ли пострадали и я обменят по между си. Информацията може да бъде 
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получена от  ЕЕНСП-112, кметове и кметски наместници, 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.  

Компетентните съставни части на ЕСС, отговорни за изпълнение на дейностите при 

наводнение привеждат в готовност силите и средствата за реагиране.  

ОЦ на РДПБЗН оповестява общинския щаб за изпълнение на плана за защита при 

бедствия по заповед на кмета на общината или директора на РДПБЗН - Добрич. След 

оповестяване членовете на Щаба се явяват на работното място на Щаба в общината, 

откъдето ръководят и координират защитните мероприятия.  

При оповестяване на органите за управление на община Каварна чрез СРПО, 

използвайки различните начини на свързване, същите: 

• при начин на свързване алармиране, след получаване на съобщението следва да се 

явят до 30 минути в работно и до 90 минути в извънработно време на работното място на 

щаба и да чакат по-нататъшни задачи и разпореждания за изпълнение;  

• при начин на свързване „оповестяване“, членовете на щаба следват разпоредените 

мерки и действия в съобщението с цел предприемане на действия за овладяване и 

преодоляване на последиците от бедствието.   

При техническа неизправност на Националната система за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт, дежурният по ОбСС оповестява личния 

състав на общинския щаб по разпореждане на кмета на общината  

Националните служби за спешно реагиране - Центровете за спешна медицинска 

помощ, звената на ГД „Национална полиция” и ГД „Пожарна безопасност и защита на 

населението”, Българския червен кръст поддържат постоянна оперативна готовност, приемат 

подадената информация за наводнението, реагират незабавно и връщат обратно информация 

за приключване работата си на мястото на намеса. 

Времето за привеждане в готовност на останалите структури в работно време е Ч+30 

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

 

5.2. Ред за активиране на плана 
Кметът на Община Каварна 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 наводнение. С обявяването на бедствено положение се въвежда общинския план 

за защита при бедствия, част „Наводнение“. Заповедта влиза в сила незабавно и се разгласява 

чрез средствата за масово осведомяване. Копие от заповедта се изпраща незабавно на 

областния управител и на министъра на вътрешните работи. 

Бедствено положение се обявява, при условие че има данни за жертви, ранени или 

значителни материални щети. 

Когато мащабът на бедствието надхвърля възможностите за справяне с наличните 

сили и средства на ЕСС на общинско ниво и са необходими допълнителни ресурси, кметът 

на общината може да поиска от областния управител помощ и обявяване на „бедствено 

положение“ чрез ОЦ на РДПБЗН – Добрич. При въвеждане на областния план за защита при 

бедствия управлението преминава на областно 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 
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областния план за защита при бедствия. 

 

5.3. Определяне на защитни действия 
Стъпките за избор на защитни мерки и действия включват анализиране на заплахата, 

избор на защитни действия, определяне на предупреждението за населението, определяне на 

План за действие.  

Общинският щаб за изпълнение на ПЗБ извършва анализ и оценка на обстановката 

при наводнение на база информацията и данните, с които разполага към момента. При 

наводнение, в началото основно се разчита на информация и данни, предоставени от 

кметовете и кметските наместници,  както и сценариите на вероятни събития и потенциалните 

последствия от настоящия план. 

Избор на защитни действия: 

• поддържане проводимостта на речните корита - дейностите се извършват по 

нареждане на кмета на общината за урбанизираните територии и по нареждане на областния 

управител за районите извън регулацията на населените места; 

• изграждане на временни диги;  

• създаване и поддържане на системи за наблюдения, прогнози и предупреждения - 

системите се поддържат от държавата. 

Общинският щаб за изпълнение на ПЗБ прави избор на необходимите защитни 

действия в случай на заплаха или възникване на наводнение, като в плана за действие 

(решението) на  щаба се посочват мерките за овладяване на наводнението, включително 

предприетите временни ограничения върху правата на гражданите и органите или 

длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки.  

Планът за действие (приложение № 13) следва да описва оперативните цели и 

стратегии за действие, да осигурява последователност и непрекъснатост на операциите, да 

осигурява ефективно използване на ресурсите и идентифицира необходимите и очакваните 

ресурси. 

 

5.4. Предупреждението и оповестяване на населението 
Отговорникът за публична информация организира предупреждението на населението 

за опасността от наводнение и предоставя на местните медии указания за предприемане на 

мерки за защита и поведение на населението.  

При опасност от възникване или при наводнение оповестяването на населението в 

застрашената/засегнатата зона става чрез средствата за масово осведомяване (местните и/или 

националните радиа и телевизионни оператори) или подвижни озвучителни средства, 

монтирани на автомобилите на РУ на МВР и РСПБЗН.  

Населението се информира за развитието на ситуацията, за предприетите от 

изпълнителната власт защитни мерки и получава указания за поведение и действие.  

Правилата за поведение и действие на населението при наводнение са дадени в Приложение 

№ 2.1. 

При необходимост е възможно локално задействане на сирени от кметовете и 

кметските наместници на населените места за оповестяване на населението в застрашените 

райони.  

Съобщенията до медиите за оповестяване на населението се излъчват от пресцентъра 

на общинска администрация след координация с ръководителя на операциите. 
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5.5. Изпълнение на защитните действия 
5.5.1. Дейности по време на наводнението 
Основните съставни части на ЕСС извършват следните дейности: 

• разузнаване в района на заливане и местата, където е възможно да са останали 

блокирани хора, животни или материални ценности; 

• осигуряване на контрол на достъпа и отцепване на района; 

• извеждане и евакуация на хора или животни, както и изнасяне на материални 

ценности от застрашените зони; 

• огледи на състоянието на пътищата и подстъпите към наводнения район и за 

населени места без достъп вследствие на наводнени пътища. 

Спасителните работи започват с: 

• организиране изключването на електрическото захранване в засегнатия район, като 

чрез ОЦ се подава информация до дежурния диспечер в „Електроразпределение Север“АД; 

• спасяване на хора, намиращи се в зоната на наводнението чрез извеждане/изнасяне; 

• извеждане на животни от зоната на наводнението; 

• извличане при необходимост на закъсали автомобили или друга техника. 

В състава на спасителните екипи се включват медицински лица с цел оказване на 

първа помощ, профилактика на хипотермия и евентуални прояви на депресивни симптоми 

или други нарушения на психическата дейност. 

Приоритетно се извеждат бременни жени, майки с малки деца, болни на легло, хора в 

неравностойно положение, хронично болните, чието лечение изисква периодично посещение 

на болнични заведения и възрастни хора.  

При невъзможност да бъдат изведени всички пострадали в кратки срокове на 

определените места, за по-късно извежданите при необходимост се транспортират храна, 

вода, медикаменти, затоплящи напитки, дрехи или одеяла, осигурени от местните власти. 

Преди започване на СНАВР се създава необходимата организация на работа, 

разпределят се отговорностите, уточняват се сигналите и редът за работа, извършва се 

задължителен инструктаж за мерките за безопасни условия на труд. 

Оперативните дейности по защита на населението при наводнение  се координират от 

ръководителя на операциите и определените ръководители на сектори/участъци като: 

• се сформират групи за обхождане на засегнатите райони с цел уточняване мащабите 

на наводнението, останали хора и животни; 

• при необходимост спиране на електрическото захранване, водоподаването и 

газоподаването за недопускане на нещастни случаи; 

• поставяне на регулировъчни постове за недопускане на задръствания вследствие 

хаотично движение на автомобили. 

 

5.5.2.  Дейности след наводнение 
След оттеглянето на водите в нормалните им граници екипите на ЕСС извършват 

дейности по ликвидиране на последствията от наводнението чрез:  

•  издирване на изчезнали хора; 

•  изваждане на загинали хора и животни; 

•  отводняване на обществени и жилищни сгради;  

• оказване на ветеринарномедицинска помощ на спасени и пострадали животни, 



11 

 

организиране изколването по необходимост на животни, организиране предаването на 

умрели животни на екарисаж или загробването им на предварително определено място; 

• почистване на наносите и материалите, довлечени от водата; 

• разчистване на пътища, като наводнените автомобили и техника се изтеглят встрани 

от пътя; 

• провеждане на санитарно-хигиенни и противоепидемични мероприятия; 

• периодично измерване и лабораторен контрол за заразеността на обектите на 

територията на района; 

• ликвидиране на възникнали повреди по комуникационни връзки, 

електрозахранване, водоснабдителни, газопреносни и канализационни съоръжения; 

• осигуряване на питейна вода за жизненоважни обекти и за населението; 

• осигуряване доставка на незамърсени храни, чиста вода, необходимите лекарства, 

ваксини и дезинфектанти. 

При изнасянето на умрели животни и други вещи, които  биха се оказали потенциални 

източници на биологично замърсяване или причина за възникване на епидемия, 

задължително се използват лични предпазни средства.  

При изпълнението на тези мероприятия се отделя особено внимание за информиране 

на населението за действията, които трябва да предприемат след наводнението. За целта се 

използват всички налични средства за оповестяване, за да може информацията своевременно 

да се сведе до населението. 

Отстраняване на авариите по комунално-енергийните мрежи: 
• отстраняването на авариите в енергийната мрежа се осъществява от аварийните 

групи на „Електроразпределение Север“ АД; 

• отстраняването на авариите по водопроводните и канализационни мрежи се 

осъществява от аварийните групи на „В и К Добрич” АД; 

• отстраняване на авариите в  газоразпределителната мрежа се извършва от аварийни 

групи на „Каварна Газ“ООД. 

Разчистване на пътища и осигуряване на проходимост 
При наводнение, разчистването на пътища започва след приключване отводняването 

на наводнените райони и места, свързано преди всичко с премахването на кал, тиня, 

строителни и битови отпадъци, клони, шума и др. наноси, довлечени и отложени в 

наводнения район. Приоритетно се разчистват пътищата към социални и здравни заведения, 

главните градски артерии и райони на наводнения с най-много наноси.  

Разчистването се извършва с помощта на хора, механизация и техника от фирмите, 

изпълняващи договори с общината за поддръжка на пътищата и улиците.  

Отговорни органи и длъжностни лица за разчистване на пътища и осигуряване на 

проходимост в районите на наводнение са:  

• началник на отдел „Устройство на територията и инвестиции”;  

• директора на Областно пътно управление – Добрич за пътищата от републиканската 

пътна мрежа 

• ръководител на операциите, който ръководи провеждането на спасителни и 

отводнителни работи на място;  

• началника на РУ на МВР, който организира охраната на района и не допуска 

влизането на лица в района на наводнението. 
При необходимост се привлича допълнителна техника от най-близкото населено място за 
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провеждане на спасителни и неотложни аварийно- възстановителни работи (чрез актове за възлагане 

от кметове на общини, като средствата се възстановяват от Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към МС).  

Временно извеждане на населението 
Кметът на общината при възникване на наводнение при обявено бедствено положение на 

територията на общината разпорежда временно извеждане на населението.  

Временното извеждане на населението се осъществява при непосредствена или предстояща 

заплаха за живота и здравето на хората в района в следните случаи: 

• при опасност от поява на висока вълна по поречията на деретата; 

• при напълно залети или заплашени от заливане жилищни сгради 

• застрашаване от срутване на жилищни и стопански сгради вследствие на наводнение; 

• проява на вторични последствия като свлачища и срутища; 

• при извършване на строителни работи, теренни преустройства или отстраняване на строеж 

за намаляване или предотвратяване на заплаха; 

• при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. 

Кметът на общината и ръководителят на операциите организират и координират временното 

извеждане при възникване на наводнение и  предоставянето на неотложна помощ на пострадалите 

лица. Ръководителят на операциите разпорежда временно извеждане от мястото на намеса.   

С приетите условия за целите на планирането, евакуация и разсредоточаване от 

община Каварна в друга община на областта не се предвижда, но ако се наложи, следва да се 

предвиди по безопасни пътища, определени по данни от разузнаването. Областният управител 

разпорежда евакуация от една община в друга община на областта. 

Маршрутите за извеждане се определят от кметовете и кметските наместници. Заемат 

се високите места. След извършване на разузнаване и получаване на достоверна 

информация, кметът на общината, координирано с ръководителя на операциите уточняват 

маршрутите за извеждане.   

За хората в неравностойно положение се грижат общинската служба по социално 

подпомагане с отговорник директора на дирекция “Социално подпомагане” и  кметове и 

кметски наместници на  населени места. За възрастните хора – Домашен социален патронаж 

в общината с отговорник - началник отдел „Духовни дейности и социални дейности”, 

кметове и кметски наместници на  населени места. При недостиг на персонал чрез заповед на 

кмета на общината се определят служители от областни и общински администрации. 

Места за временно настаняване при наводнение 
Населението останало без подслон (за което наводненото жилище е единствено) се 

извежда временно от пострадалите райони и се настанява от кмета на община/щаба за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия. То се настанява в незасегнати 

сгради, оборудвани с най-необходимото или като се осигурят палатки, постелъчно 

имущество и фургони, предоставени по нареждане на МВР или от БЧК.  

Места за временно настаняване:   

- в град Каварна – в резервните жилища от общинския жилищен фонд,  в 

физкултурните салони и залите на училищата и детските градини, детската, спортната зала;  

- в селата от общината – сгради на училища, детски градини, клубове, читалища, 

кметства; 
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- при необходимост от изграждане на палаткови лагери, същите се разполагат на 

територията на големи и свободни площи, използват се футболните игрища и други 

свободни площи, които  не са застрашени от наводнение. 

- при необходимост от доставка на фургони - със заявка от кмета на общината до 

РДПБЗН - МВР.  

В задълженията на кмета на общината е да реши какъв да бъде реда за устройване със 

средства за подслон и каква помощ ще се окаже от организации извън общината. 

На определените за временно настаняване места се назначава комендант със заповед 

на кмета на общината.  

Оценка на налично и недостигащо оборудване 
Доставянето на вода, храна и медикаменти се осигурява от кмета/общинския щаб и 

БЧК. Оценката на наличното оборудване и необходимост от доставка за покриване на 

нуждите се извършва от Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия 

след получаване на достоверни сведения за пораженията вследствие на наводнението.  

Длъжностното лице от общинска администрация, отговорно за осигуряване на наличното 

оборудване е заместник-кмет “Финанси и икономическо развитие”. 

Разчетът на недостигащото оборудване се изготвя на база брой пострадали и недостиг 

на оборудване (легла, дюшеци, одеяла, палатки, фургони и др.). Недостигащото оборудване 

се заявява до ОС на БЧК и до РДПБЗН.  

Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински 

изделия, лекарствени продукти и други: 

- от храни и вода – началник отдел „Общинска собственост и икономическо 

развитие”; 

- от медицински изделия и лекарствени продукти – началник отдел „Духовни и 

социални дейности”. 

Разчетите за три дни на нуждите от вода, храна, медикаменти и други се изготвят на 

база брой пострадали и разчет на нуждите на един пострадал за един ден съгласно 

приложение № 17.  

Необходимо е всички семейства на територията на общината да си подготвят 

предварително „семеен комплект” за бедствие.  

Осъществяване на мониторинг: 
• периодично измерване и лабораторен контрол за заразеността на обектите на 

територията на засегнатия район от екипи на РЗИ; 

• определяне на санитарно-епидемиологичното състояние на територията на 

общината и епизоотичното състояние на местата за настаняване, пасищата и водопоя на 

животните – сили на ОДБХ - Добрич, РИОСВ - Варна и РЗИ - Добрич. 

Събиране и охрана на материални ценности 
Събирането, описването и охраната на материалните ценности се осъществява от РУ- 

Каварна към ОД на МВР - Добрич. Силите на реда приоритетно охраняват културни, 

административни и банкови учреждения и обекти с цел опазването им. Материалните 

ценности от разрушените сгради се събират в подходящи помещения и се назначава охрана 

за предотвратяване на посегателства и мародерства. 

Опознаване, отчет и организиране погребването на загиналите 
Със съдействието на следствените органи и отдел ГРАО в общинска администрация 

се извършва опознаването на труповете и предаването им на близките за погребение. За 

неидентифицираните трупове се организира поединичното им погребение. Погребенията се 
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осъществяват от Обредния дом като се спазват всички условия изискващи се за тази дейност. 

Критериите за прекратяване на СНАВР са: 
• определените защитни мерки са изпълнени; 

• оказана е помощ на всички пострадали лица; 

• не е необходимо по-нататъшно прилагане на защитни мерки или прилагането им не 

изискват специални наблюдения и контрол. 

 

5.6. Изпълнение на дейности по възстановяване 
Подпомагането и възстановяването при наводнение включва предоставянето на 

неотложна и възстановителна помощ на пострадалите (засегнатите) лица и извършване на 

неотложни възстановителни работи след наводнение.  

Мерките за подпомагане и възстановяване са в зависимост от състоянието на 

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

на прекъсване на социалните функции.  

Мерките се предприемат на база оценки на първоначалните нужди и щетите по: 

- инфраструктурата - пътища, пътни съоръжения, услуги като електричество, вода, 

транспорт и др. 

- здравеопазване; 

- поражения за икономиката - прекъсване на нормалната стопанска дейност; 

- околна среда - оценка на безопасността и статуса; 

 

5.6.1. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината 
Ръководството на дейността по възстановяване на услугите и инфраструктурата се 

осъществява от кмета на общината.    

Кметът на общината издава заповед за назначаване на комисия по чл. 196, ал. 1 от 

ЗУТ за установяване на състоянието на обектите и необходимите ремонтни и 

възстановителни дейности, както и обстоятелствата по чл. 195, ал. 6 от ЗУТ. За недвижими 

културни ценности заповедта се издава съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за културното 

наследство. Комисията действа служебно или по искане на заинтересованите лица, като 

събира всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и изслушва 

заинтересованите лица. Въз основа на констатациите, отразени в протокола, комисията 

предлага на кмета на общината строежът да се поправи, заздрави или да бъде премахнат. 

Назначени комисии със заповед на кмета на общината извършват: 

• оглед за нанесените щети; 

• необходимост от проектиране; 

• обявяване на процедура за обществена поръчка; 

• избор на фирма по Закона за обществените поръчки; 

• обявяване на изпълнител; 

• сключване на договор за извършване на услугата; 

• изпълнение на възложените дейности; 

• контрол и приемане на обекта; 

Възстановяването на разрушената инфраструктура започва незабавно след 

отводняването на района. Кметът на общината след обобщаване на нанесените загуби, 

определя приоритетите и последователността на възстановителните работи.  

Ред за координация на дейностите по възстановяване на:      
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• електроподаването  – от екипи на „Електроразпределение Север”АД; 

• водоподаването -  от екипи на “В и К Добрич” АД – гр. Добрич; 

• съобщителни връзки –  от екипи на операторите на съобщителни услуги,  мобилни 

оператори; 

• подаване на природен газ – от екипи на “Каварна Газ”ООД. 

Гореупоменатите фирми със специализираните си екипи при извършване на 

възстановителните работи поддържат постоянна връзка с щаба за изпълнение на общинския 

план за защита при бедствия и ОЦ чрез ръководителя на операциите. След всяка 

възстановителна дейност подават информация в общината за оповестяване на населението. 

Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо 

дейностите по възстановяването, качеството на изпълнението и законосъобразността на 

изразходването на отпуснатите финансови средства е заместник-кметът “Европейски 

фондове и инвестиционна дейност”. 

 

5.6.2. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население 
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;  

• предприемане на други необходими мерки. 

 

5.6.2.1. Вътрешно подпомагане за общината 
Длъжностното лице от общинската администрация, отговорно за подпомагане на 

засегнатото население е заместник-кметът „Финанси и икономическо развитие”.  

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

нуждаещите се:  

• определяне на длъжностни лица от заместник-кмета за работа в „мястото за намеса”; 

• определяне на нуждите от храна, вода и други от първа необходимост и изготвяне на 

заявки за доставка; 

• осигуряване на транспорт с висока проходимост;  

• изготвяне на списък на лицата, нуждаещи се от помощ; 

• даване на указания къде ще бъдат насочени; 

• разпределение на получените помощи в общината. 

Отговорното длъжностно лице от общинска администрация, определящо най-

необходимото за нуждаещите се е началник отдел „Общинска собственост и икономическо 

развитие”.  

 Редът за извършване на спешни доставки след наводнение се определя от кмета на 

общината след: 

• получаване на актуална информация от ръководителя на операциите за обстановката 

в общината или в най-засегнатите райони; 

• анализ на информацията в щаба за изпълнение на общинския план; 

• набелязване на мероприятия за незабавно изпълнение; 

• вземане на решение от кмета на общината; 

• даване на указания на длъжностните лица по видовете осигурявания за приоритетни 

доставки в определени обекти на общината – определените места за настаняване на 
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пострадали, училища и детски градини, големи квартални магазини. 

Отговорно длъжностно лице за доставките е домакина на общинска администрация.  

Отговорно длъжностно лице за разпределението е секретаря на общината.  

Местата за съхраняване на материални запаси в общината се определят със заповед на кмета 

на общината съобразно свободните налични складове. Фирмите, имащи задължения по плана за 

провеждане на СНАВР съхраняват материални запаси за ресурсно осигуряване при бедствия в 

собствени складове. 

 

5.6.2.2. Външно подпомагане за общината 
Изготвят се заявки/искания за предоставяне на неотложна помощ веднага след 

оценката на последствията от бедствието и оценката от необходимото подпомагане на 

населението и наличното имущество и оборудване в общината до:  

• областния управител; 

• областния съвет на БЧК;  

• РДПБЗН - МВР; 

• Националното сдружение на общините в Република България; 

• други организации със стопанска и нестопанска цел от областта и страната. 

Заявките/искания се изпращат по факс или е-mail и се разгласяват чрез медиите 

(електронни и печатни) за предоставяне на помощи и дарения, необходими на общината. 

Кметът на общината може да отправи искания за предоставяне на възстановителна 
помощ до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС по реда 

на Правилника за организацията и дейността на комисията за: 

• разплащане на непредвидени разходи за СНАВР на включените чрез ОЦ сили и 

средства на ЕСС; 

• средства за неотложни възстановителни работи; 

• предоставяне на възстановителна помощ.  

Методическото ръководство и контролът по изготвяне на заявките/исканията се 

осъществява от заместник-кметовете на общината. Техническото изготвяне на 

заявките/исканията се осъществява от началниците на отдели в общинска администрация, 

касаещи ликвидирането на последствията от наводнение. 

Местата за получаване на помощите се определят със заповед на кмета на общината 

съобразно свободните налични складове.  

Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на подпомагането са  

заместник-кметове според вида на помощта и конкретната обстановка. 

Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо външното 

и вътрешното подпомагане е заместник-кметът „Финанси и икономическо развитие”.  

Организацията и координирането на възстановителната помощ на населението се 

извършва от кмета на общината. 

За извършваното подпомагане периодично се предоставя информация на населението от 

щабовете чрез средствата за масово осведомяване.  

 

6. Организация и разпределение на отговорностите  
Основните съставни части на Единната спасителна система (РДПБЗН, ОД на МВР, 

ЦСМП, БЧК) осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване 

на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия.  
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Другите съставни части на единната спасителна система предоставят помощ при 

поискване съгласно плановете за защита при бедствия. 

Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на СНАВР с разрешение на 

министъра на отбраната въз основа на искане чрез областния управител и/или от НОЦ на 

ГДПБЗН. Разрешение за тяхното участие дава министърът на отбраната до началника на 

отбраната, който чрез командващия на Съвместното командване на силите активира същите.  

При необходимост от допълнителни сили и средства, те се осигуряват поетапно от 

други общини и области чрез областния управител на област на Добрич и/или от НОЦ на 

ГДПБЗН. Включват се в неотложните аварийно-възстановителни работи към отделните 

структури на министерства и ведомства.   

6.1. Основни съставни части на Единната спасителна система 
6.1.1. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Каварна  
• участва в разработването на Общинския план за защита при бедствия, част 

„Наводнение”; 

• поддържа в готовност сили и средства като основна съставна част на ЕСС в дейности 

по защита на населението в съответствие с плана за защита при наводнение;  

• извършва дейности по оперативна защита при непосредствена опасност от 

наводнение чрез организиране наблюдение на водното ниво; 

• при наводнение извършва следните дейности:  

- разузнаване района на заливане и местата, където е възможно да се намират 

застрашени хора, животни и културни ценности, определяне параметрите на водата – 

височина на водния стълб, температура и скорост на движение; 

- извеждане на хора, животни и изнасяне на движими културни ценности от залетите 

зони; 

- събиране на информация за състоянието на техническата инфраструктура в района 

на наводнението; 

- определяне на местата, удобни за устройване на временни лагери, пунктове, и 

местата за развръщане на полеви болници и вертолетни площадки; 

- при данни за наличие на опасни вещества в залятата зона, които могат да нанесат 

щети или да предизвикат екологично замърсяване, извършват оглед на местата за съхранение 

и при възможност прилагат мерки за ограничаване/предотвратяване на щетата или 

замърсяването; 

-  изпомпване. 

• след оттегляне на водите в нормалните им граници извършва дейности по 

ликвидиране на последствията от наводнението чрез:  

- издирване на изчезнали хора; 

- изваждане на загинали хора и животни; 

- отводняване на сгради, застрашени съоръжения и др.; 

- подпомагане разчистването на засегнатите пътища, включително изземане на малки 

количества свлечени земни маси на участъци с активизирани свлачища и срутища със 

специализирана техника. 

• подпомага дейността на правителствени и неправителствени организации при 

дейността им по оказване хуманитарна помощ на населението;  

• осигурява и актуализира информацията в общинския план за защита при бедствия за 

екипите и средствата на РСПБЗН като основно част от единната спасителна система, техните 



18 

 

задачи и възможности за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

дейности. 
• когато е определен от кмета на община за „ръководител на операциите“: 
-организира взаимодействието и координацията между частите на Единната 

спасителна система при провеждането на дейности по оперативна защита при наводнения в 

района на бедствието; 
- при необходимост сформира щаб с представители на участващите екипи от ЕСС;  

- извършва разузнаване и оценка на обстановката; 

- определя възможностите на наличните сили и необходимостта от привличане на 

допълнителни сили и средства; 

- определя екипите за наблюдение, връзката с тях и предварително уговорените 

сигнали за опасност, включително за тъмната част на денонощието; 

- поставя задачи на участващите екипи по установения ред; 

- поддържа постоянна връзка с НОЦ, като докладва за обстановката, получава 

информация за хидрометеорологичните прогнози и осъществява координация с 

териториалните органи на изпълнителната власт и частите от ЕСС; 

- при пристигане на допълнителни екипи ги въвежда в обстановката и им поставя 

задачи; 

- организира извършването на инструктаж за безопасност на труда на място; 

- при необходимост разделя района за работа на сектори/участъци и определя 

ръководители на екипите, като им поставя задачи и организира взаимодействието между тях; 

- при подаване от наблюдателите на сигнал за опасност незабавно прекратява 

операцията и взема мерки за извеждане на екипите на безопасно място; 

- при продължителни операции организира смяната на екипите без прекъсване на 

работата чрез подмяната им на работните места, като екипите се запознават с обстановката, 

обема, характера и условията на изпълняваната работа, реда за взаимодействие между силите 

на ЕСС; 

- при необходимост сформира щаб с представители на участващите екипи от единната 

спасителна система съгласно съответния плана за защита при бедствия в част "Наводнение", 

аварийните планове и привлечени сили и средства; 

- организира документиране на провежданите дейности чрез фото- и видеозаснемане, 

включително дата и час на дейността. 

 
6.1.2. Филиал - Каварна на Център за спешна медицинска помощ-Добрич  
• участва в разработването на общинския план за защита при бедствия, включително 

част „наводнение”; 

• приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по автоматизирана 

информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и 

подадената информация до екипите; 

• оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали; 

• провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до 

настаняването на пострадалите в болница;  

• осигуряване на специализиран транспорт за пациенти, нуждаещи се от спешна 

медицинска помощ; кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, 

медицински изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна 
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медицинска помощ; транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между 

лечебни заведения.  

 

6.1.3. РУ - Каварна към ОД на МВР – Добрич 
• поддържа в готовност сили и средства като основна съставна част на единната 

спасителна система при наводнение;  

• предлага мерки за съвместна работа и взаимодействието между общинската 

администрация, кметовете и кметските наместници  за организиране дейността по 

преодоляване, овладяване и предотвратяване на действията от стопанската и криминалната 

престъпност, недопускането на безредиците и противодействието на разпространителите на 

слухове против нормализирането на живота и дейността на гражданите;  

• информира председателя на Щаба за оперативната обстановка и за взетите мерки и 

иска съдействия от него по отношение на сигурността, опазване на обществения ред и 

охраната на имуществото на гражданите в района на наводнението; 

• организира информирането на населението за предприетите мерки за овладяване на 

обстановката и за правилата за действие и поведение;  

• подпомага дейността на правителствени и неправителствени организации при 

дейността им по оказване хуманитарна помощ на населението;  

• осъществява допълнителни мерки за изграждане на КПП-та и въвеждането на сили и 

средства в определените райони за достъп; 

• осигуряване охрана и опазването на обществен ред по време на провеждане на 

спасителните работи; 

• осигурява отцепване на участъци/ за работа в района на бедствието;  

•  ръководи регулиране на движението при подвеждане на силите за действие към 

района на бедствието и при временно извеждане на застрашеното от наводнения население; 

• осигурява и актуализира информацията в общинския план за защита при бедствия за 

екипите и средствата на ОД на МВР като основно част от единната спасителна система, 

техните задачи и възможности за провеждане на спасителни и неотложни възстановителни 

дейности;  

 

6.1.4. Председателят на Общинския съвет на Българския червен кръст 
• координира действията на доброволците на БЧК;  

• участва в разпределението и организира раздаване на вътрешна и международна 

помощ за населението в пострадалите райони. 

 

6.2. Сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и юридически 
лица с нестопанска цел 

6.2.1. „МБАЛ-Каварна“ЕООД 
Директорът на лечебното заведение извършва следното: 

• разработва план на лечебното заведение за защита при  бедствия; 

• изготвя разчет на необходимите сили и средства за оказване на медицинска помощ 

на пострадалите; 

• осигурява съответната структура на легловия фонд на заведението и  

преструктурирането му при необходимост. 

6.2.2. Комунално-енергийните дружества 
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• щатни технически групи на „Електроразпределение север”АД   

• щатни технически групи на „В и К Добрич“ АД гр. Добрич; 

• екипи на „Каварна газ” ООД; 

Аварийните екипи работят до пълно възстановяване на системите. С приоритет се 

възстановяват авариите в сгради за социални дейности, здравеопазване, възстановяват и 

изграждат нови съоръжения в обекти за временно настаняване на пострадали хора. 

6.2.3. Търговски дружества за комуникационни услуги  
• щатни технически групи на БТК (фиксирани мрежи); 

• щатни технически групи на мобилни оператори и интернет доставчици; 

Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите и 

осигуряване на покритие на мрежите.  

 

6.3. Сили и средствата на държавните структури 
• представители на РЗИ – Добрич;  

• представители на РИОСВ – Варна; 

• представители на Областна дирекция „Безопасност на храните“;  

• представители на Областно пътно управление; 

• представители на „Геозащита“ – Варна ЕООД. 

 

6.4. Сили и средства за реагиране на обекти по чл. 35 от ЗЗБ  
Юридическите лица по чл. 35 от Закона за защита при бедствия: 

•  разработват аварийни планове за действие при земетресение, съобразени с Плана за 

защита при бедствия на общината; 

• планират и осъществяват необходимите мерки за защита на работещите в обектите и 

прилежащите им площи при възникване на наводнение; 

• планират и провеждат мероприятия за повишаване устойчивото функциониране на 

обектите след наводнение; 

• създават, подготвят и поддържат в готовност за използване средства за 

предупреждение и сили за провеждане на дейности по защитата на работещите в обектите и 

прилежащите им площи; 

• провеждат обучение на работещите за способите за защита, начините на поведение и 

действие и за оказване на първа долекарска помощ при наводнение; 

• осигуряват предупреждение на своите служители; 

• при авария вследствие на наводнение незабавно започват провеждането на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, като информират за 

аварията кмета на непосредствено застрашената община; 

• предоставят информация на частите на ЕСС за взривни вещества, опасни химически 

вещества, източници на йонизиращо лъчение, както и други опасности за живота и здравето 

на хората; 

• при необходимост оказват съдействие на екипите на ЕСС; 

• осигуряват безопасно унищожаване на отпадъците, вследствие на аварията и 

нейното ликвидиране. 

 
6.5. Доброволни формирования 
• доброволното формирование в общината в състав 7 доброволци; 
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• населението от засегнатите райони. 

 

6.6. Сили и средства от общинска администрация  
• състава на общинска администрация с наличната техника и МПС; 

• състава и техниката на  общинско предприятие „Чиракман“;  

• общинските фирми;  

• директори на училища и детски градини - за настаняване на пострадали при 

необходимост; 

Със задачи: 

• сформиране на групи за обхождане на засегнатите райони е цел уточняване 

разрушенията, пострадалите хора и животни; 

• при необходимост от усилване на дейностите по спиране на ел. захранването, 

газоподаването и водоподаването за недопускане на нещастни случаи и вторични огнища; 

• поставяне на регулировъчни постове за недопускане на задръствания, вследствие 

хаотично движение на автомобили; 

• основните усилия се насочат за спасяване и оказване на помощ на пострадали хора. 

 

7. Ръководство и координация 
Общото ръководство на дейностите по защита при наводнение се осъществява от 

кмета на общината.  

Кметът на общината създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за 

защита при бедствия и за взаимодействие с областния щаб и националния щаб.  

В щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия се включват 

представители на всички структури, участващи в реагирането.  

Кметът на общината определя със заповедта за въвеждане на плана в действие  

ръководител на операциите, който притежава необходимата експертиза и опит в зависимост 

от характера на бедствието.  

Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените 

решения на щаба, осъществява взаимодействието и координацията между частите на ЕСС, 

участващи в изпълнението на защитните дейности в района на бедствието.  

 

7.1. Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия 
Главна задача на щаба е вземането на решение (План за действие) и привеждането му 

в изпълнение за своевременното събиране и комплектоване на планираните сили и средства 

от ЕСС и тяхното въвеждане в засегнатите зони. 

Щабът за изпълнение на плана за защита на населението при наводнения извършва:   

• провежда мероприятия за усвояване на плана;  

• провежда неотложни мерки за намаляване на вредното въздействие при високи води;  

• оповестява и информира населението за опасност от наводнение и предприема 

мерки за неговото овладяване;  

• планира и организира взаимодействие между силите на ЕСС за провеждане на 

СНАВР;  

• осигурява снабдяването на населението с питейна вода; 

• оповестява и координира работата на юридическите и физически лица със сключени 

договори за провеждане на неотложни дейности;  

• планира и организира работата на експертни и проектантски екипи;  
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• ръководи действията на екипите, провеждащи спасителни и неотложни 

възстановителни дейности. 

• организира, провежда и ръководи СНАВР в заливните зони.  

В процеса на работа щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия 

доуточнява: 

• задачите на групировките от сили; 

• реда за работа и способите за спасяване на пострадалите; 

• възлагане на задачи на ново привлечената специална техника; 

• реда за извеждане и евакуация на останалото без подслон население, неговото 

извозване, настаняване и битово осигуряване; 

• уточняване и привличане на допълнителни транспортни средства за нуждите на 

спасителните и възстановителни работи, реда за зареждане с ГСМ, нейния ремонт и 

осигуряване с резервни части; 

• реда за възстановяване на комунално-енергийната система и др. 

 

7.2. Координация на силите и средствата от ЕСС 
Предаването на информация между кмета на общината/Щаба за изпълнение на 

общинския план, съставните части на Единната спасителна система и районите за 

провеждане  на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи се осъществява 

чрез оперативните дежурни по ОбСС и ОЦ. 

Координацията на силите и средствата от ЕСС в района на бедствието се осъществява 

от ОЦ на РДПБЗН - Добрич, който: 

• поддържа връзка с ръководителя на операциите; 

• получава от ръководителя на операциите информация за мащаба на бедствието, 

проведените дейности по защита, необходимите сили и средства, анализира информацията и 

я предоставя в щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия; 

• организира въвеждането на допълнителни сили и средства по искане на 

ръководителя на операцията или кмета на общината; 

• във взаимодействие с органите на местната власт координира логистичното 

осигуряване на частите от ЕСС.  

За успешното провеждане на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни 

работи ръководителят на операциите организира непрекъснато взаимодействие със 

съставните части на единната спасителна система. 

При провеждане на СНАВР ръководителя на операциите координира: 

• реда за влизане на формированията в районите (обектите) за провеждане на СНАВР. 

• последователността на действие при устройването на проходите към наводнените 

райони и реда за преминаване на формированията през тях. 

• последователността на работа при провеждането на аварийно-възстановителните 

работи в зоната на бедствието. 

• реда за работа при спасяването на пострадалите. 

При участие на сили от другите части на ЕСС в района за провеждане на спасителни 

и неотложни аварийно- възстановителни работи и ръководителя на операциите уточнява 

реда за взаимодействие с тях. 

За осигуряване на управлението и взаимодействието се използват радио, проводни и 

подвижни средства за свръзка и сигнализация. 
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7.3. Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън общината 

При необходимост кметът на общината отправя мотивирано искане до ОЦ за 

осигуряване на необходимата помощ за извършване на СНАВР от съседни непоразени 

общини и от съседни области.  

Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън територията на 

общината: 

• от съседна община – с мотивирано искане на кмета на общината до областния 

управител; 

• от съседна област – с мотивирано искане до МВР чрез областния управител. 

Взаимодействието на привлечените сили се организира от ОЦ и ръководителя на 

операциите. 

 

7. 4. Организиране на взаимодействието между оперативните дежурни центрове 
на структурите от ЕСС 

Оперативните дежурни центрове на структурите от ЕСС получават, обработват и 

обменят своевременно информация за обстановката. 

Оперативните дежурни на общината, ведомствата и при юридическите лица и 

едноличните търговци по чл. 35 и чл. 36 от ЗЗБ организират изпълнението на дейностите 

съгласно плановете за защита при бедствия (аварийните планове) и предоставят информация 

за предприетите действия на ОЦ на РДПБЗН. 

 

8. Събиране и обмен на информация за бедствието  
Наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването се основават на: 

1. информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции; 

2. информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични, 

сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и 

явления; 

3. информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни 

повиквания с единен европейски номер 112; 

4. хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от 

Националния институт по метеорология и хидрология и други; 

5. международен обмен на информация и данни. 

Разузнаване 
За осигуряване на данни за фактическата обстановка се организира разузнаване. На 

територията на общината и обектите от националното стопанство разузнаването се 

осъществява от собствените органи, сили и средства, като за целта се формират 

разузнавателни групи с точно определени маршрути (обекти) за разузнаване. 

Чрез разузнаването се установяват: 

• най-кратки и безопасни маршрути за движение на силите и средствата към 

участъците и обектите за работа; 

• местонахождение на пострадалите и пътищата за тяхното евакуиране; 

• състоянието на водоизточниците и възможностите за тяхното използване; 

• възможности за използване на специална и друга техника. 

При настъпило наводнение се извършва разузнаване с цел изясняване: 
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• размера и границите на залятата площ; 

• информация за удавени, пострадали и бедстващи хора; 

• маршрутите за изнасяне към района на бедствието; 

• местоположението на блокирани от наводнението хора, животни и материални 

ценности и маршрутите за евакуация; 

• състоянието на КЕМ, пътищата и пътните съоръжения в района на наводнението; 

• наличието на ПОВ или други опасни вещества, които има вероятност да нанесат 

щети или да предизвикат екологично замърсяване; 

• удобни площадки за вертолети; 

• местата за устройване на временни лагери за бедстващото население, пунктове за 

раздаване на храна, дрехи, вода и др.; 

• местата за развръщане на медицински пунктове; 

• санитарно-хигиенната и епидемичната обстановка. 

 

Метеорологическо осигуряване 

На регионално ниво метеорологическото осигуряване се осъществява от 

Хидрометеорологичната обсерватория в гр. Добрич и НИМХ - филиал Варна. Получават се 

сведения и от метеорологичния център на ВВС, от ЦАН на МВР и Басейнова дирекция 

„Черноморски район“ – Варна. 

 

Тип на необходимата информация 

За общинския щаб за изпълнение на ПЗБ е необходима пълната информация за събитието, за  

анализиране на заплахата и изводи за вероятната обстановка на територията на общината и 

получените поражения от наводнението. 

Редът за предоставяне на информация, формата и времето, в което е необходимо да се 

предоставя се определят със заповедта на кмета на общината за обявяване на бедствено 

положение и с решенията, взети на заседанията на Щаба. Обменът на информация, кой 

трябва да знае и кой трябва да разполага с информацията е съгласно Плана за действие 

(Решението) на Щаба. 

За населението е необходимо да се подава информацията, която не би попречила на 

изпълнението на предприетите мерки и извършваните СНАВР. От общинския щаб за изпълнение на 

ПЗБ се подава информация за предприетите действия, както и правила за поведение и действие при 

наводнение. Информацията се свежда чрез брифинги пред местните медии. 

 

9. Комуникации  
Комуникационно-информационната система за ръководство и координация на 

СНАВР е организирана чрез денонощни дежурства на оперативни дежурни в общината и ОЦ 

на РДПБЗН – Добрич.   

При възникнало бедствие дежурният по Общински съвет за сигурност оповестява 

незабавно председателя на Щаба и ресорния заместник-кмет и следва техните 

разпореждания. Уведомява дежурния в ОЦ и дежурния по ОСС за обстановката и взетите 

мерки.    

Оповестяването се извършва чрез  наличната телефонна система на БТК и мобилната 

телефонна свръзка на общинската  администрация и кметовете и кметските наместници. 
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През  цялото време оперативният дежурен по ОбСС обменя информация с дежурните 

в ОЦ – Добрич, в Областния съвет за сигурност –Добрич (ОСС) и в РУ на МВР - Каварна, 

РСПБЗН, ЦСМП, дежурния диспечер във „В и К Добрич“ЕООД и в „Електроразпределение 

Север“АД, кметовете и кметските наместници.  

Оперативните дежурни  в ОбСС своевременно получават информация, регистрират и 

оповестяват съответните органи. През цялото време обменят информация с тях и докладват 

за хода на бедствието, взетите мерки по оповестяването на населението, сили и средства, 

застрашените населени места и необходимостта от помощ за ликвидиране на  последствията. 

Получената и дадената информация дежурният записва точно, отразява часа на получаването 

(предаването) и кой предава (на кого е предадено). 

Дежурната стая на общината е оборудвана с телефони, факс и компютър с достъп до 

интернет. Служителят по ОМП  в общината отговаря за осигуряване непрекъснатото 

дежурство в дежурната стая на ОбСС и оборудването. 

По време на СНАВР се поддържа постоянна връзка чрез стационарни и мобилни 

телефони, факс и електронна поща.  

При  обявено бедствено положение ОД в ОбСС осъществява връзка с:  

• ръководителя на операциите;  

• кмета на общината/щаба за изпълнение на ПЗБ;  

• ОЦ;  

• ОД на ОСС.  

Всяка промяна в обстановката по време на СНАВР се документира и се информират 

длъжностните лица, имащи отговорности по събитието. Обменът на информацията по време 

на СНАВР тече двустранно от мястото на събитието (ръководител на операциите, кмет на 

общината,  щаб за изпълнение на ПЗБ, дежурни по ОЦ и ОСС и др.) и обратно, като и в двете 

посоки се уточняват и осигуряват  нуждите от допълнителни  сили и средства, брой на 

пострадали, загинали, нужда от евакуация, стоки от първа необходимост и др.  

Оперативният център:  

• приема и оценява информация за възникналото бедствие; 

• уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система (ЕСС) и 

координира по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури; 

• уведомява органите на изпълнителната власт за възникнали бедствия; 

• включва допълнителни сили и средства на основните и други съставни части на ЕСС 

съгласно плана по искане на ръководителя на операциите. 

Информирането и оповестяването на населението се осъществява чрез местните и 

националните средства за масово осведомяване, както и чрез  кметовете и кметските 

наместници на населените места. 

Използвайки фиксираната мрежа на БТК АД при обявено бедствено положение се 

превключват/изграждат канали, чрез които се осъществява връзка между дежурния по ОбСС 

и дежурните по ОСС и в ОЦ на РДПБЗН – Добрич, и респективно и между общинския щаб за 

изпълнение на плана за защита при бедствия и областния щаб за изпълнение на областния 

план за защита при бедствия.   

Чрез мобилните GSM оператори се осъществява връзка между дежурния по ОбСС,  

кмета на общината, щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, ръководителя на 

операциите и частите от ЕСС. 
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Обменът на информация между съставните части на ЕСС се осъществява по ред, 

определен в заповедта на кмета на общината за обявяване на бедствено положение, както и 

от решенията, взети на заседанията на Щаба. 

 

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

Финансовото и материално-техническото осигуряване при наводнение  се осигурява 

от: 

• собствени средства на общината;  

• бюджетите на министерства и ведомства; 

• търговските дружества и едноличните търговци – за обектите им; 

• средства от републиканския бюджет. 

• средства от дарения на физически и юридически лица. 

Планът е съобразен с наличните сили и ресурси на Единната спасителна система. При 

необходимост, допълнителни сили и ресурси се осигуряват поетапно от отговорните за 

превенция и СНАВР ведомства и организации.  

Допълнителни финансови средства за ликвидиране на последици от бедствия могат да 

се осигурят от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от 

бедствия съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната 

година. Средства се предоставят за финансиране на: 

• непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на 

включените сили и средства на единната спасителна система;   

• неотложни възстановителни работи;  

• възстановителна помощ на физически лица при необходимост от основен ремонт на 

жилищата им, засегнати от бедствие. 

Резервът се усвоява по решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане, одобрени от Министерския съвет. Средствата се предоставят от централния 

бюджет и се разходват по бюджетите на министерствата, ведомствата и общините чрез 

корекция на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и съответните 

първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. 

Общината информира Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет за получените помощи и дарения от български и 

чуждестранни физически и юридически лица, неправителствени организации, както и за 

получените застрахователни обезщетения за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последиците от бедствия, конкретните лица, на които те са разпределени, и обектите на 

които те са предоставени. Въз основа на постъпилата информация за помощи и дарения, 

постъпилите искания в комисията и след преценка на размера на нанесените щети от 

бедствието, председателят на комисията представя в Министерския съвет информация за 

необходимата допълнителна помощ от държави, международни организации и др. 

 

10.1. Инженерно осигуряване 
Организира се с цел извеждане на пострадали от наводнението хора, спасяване на 

пострадали от наводнени сгради, отстраняване на авариите по комунално-енергийната и 

пътната мрежа, подаване на енергозахранване за нуждите на спасителните, ликвидационни и 

други дейности. 

Мероприятията се осигуряват и ръководят от щаба за изпълнение на общинския план 
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за защита при бедствия чрез ОЦ. 

 

10.2. Материално-техническо осигуряване 
Организиране и осъществяване на своевременно и пълно снабдяване на силите на 

ЕСС с техника, средства за свръзка и ГСМ, медикаменти и превързочни материали, облекло 

и ботуши, продоволствия и други средства, необходими за осигуряване мероприятията по 

защитата на населението и действията на силите при провеждане на спасителните работи. 

Личният състав на формированията, участващи непосредствено в спасителните 

работи се осигурява с храна от общините. Редът за организиране храненето на личния състав 

на формированията се определя от щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, 

който е заповядал привличането им на работа.  

Изхранването на засегнатото население се организира в населените места, засегнати 

от бедствието в районите за настаняване, в заведенията за обществено хранене, в 

ученическия стол, като основните хранителни продукти ще се доставят от търговска мрежа и 

обекти за производство на хляб.  

Разходите по провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи и последствията от наводнението  се осигуряват от общината, където е възникнало и 

се отчитат и възстановяват от Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към МС. 

 

10.3. Транспорт 
За осигуряване на необходимия транспорт се привличат автобуси и други транспортни 

средства от транспортните предприятия (фирми), автобазите, ведомствата и частните собственици 

от общините. 

Транспортното осигуряване включва: 

• извозване на пострадалите от района на наводнението до болничните заведения; 

• бързо евакуиране на населението от застрашените райони; 

• придвижване на формированията към района на наводнението за провеждане на СНАВР; 

• доставяне на материали и техника за ликвидиране последствията от наводнението. 

Необходимо е изготвяне на договори/споразумения със собствениците на бензиностанции и 

газостанции за осигуряване на техниката, участваща във възстановителните дейности с ГСМ за 3-7 

дни.  

Наличните транспортни средства на структурите на министерства и ведомства са 

дадени в приложение № 26. 

Длъжностното  лице  от  общинска администрация,   координиращо осигуряването на 

транспорта е заместник-кмет „Финанси и икономическо развитие“.  

Разходите, свързани с предоставяне на транспортни средства за извозване на пострадали до 

местата за настаняване  или оказване на първа помощ, с актове за възлагане на транспортните фирми, се 

възстановяват от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. 

 
11. Отговорни органи и връзки 

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия в община Каварна е с  

актуализиран състав съгласно Заповед № 656/27.07.2017 г. на Кмета на община Каварна.  

Правилник за устройството и дейността на Общинския съвет за намаляване на риска 

от бедствия в община Каварна, приет на заседание на Общинския съвет за намаляване на 
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риска от бедствия в община Каварна на 8.08.2017 г. 

Работна група, определена с Решение № 3 по протокол № 1 на Общинския съвет за 

намаляване на риска от бедствия в община Каварна, прието на заседание на Общинския 

съвет за намаляване на риска от бедствия в община Каварна на 8.08.2017 г. 

Представителите на общинска администрация и длъжностните лица, участвали в 

разработването на плана отговарят за поддържане и актуализиране на данните в него. 

Координацията се извършва от началник отдел „Обществен ред и контрол“ в общинска  

администрация Каварна. 

 
12. Приложения 
2.1. Правила за поведение и действия при наводнение; 

2.2. Места за наблюдение на критичните участъци при преминаване на висока вълна; 

2.3. Мерки за намаляване на риска от наводнения, произтичащи от ПУРН;  

2.4. Схема на РЗПРН с код BG2_APSFR_BS_03.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Приложение № 2.1 

 
Поведение и действие на населението при наводнение  

 

НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива земна местност 

или територия с огромно количество вода, вследствие на повишаването на нивото на водните 

басейни и речните корита. Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат 

да бъдат различни - интензивни  валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, 

разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност. 

Наводненията могат да нанесат значителни щети в населени места,  на сгради, коли, 

мостове, пътища и транспортна инфраструктура, 

При наводнения може да бъде застрашени, вашия живот или имуществото Ви. 

При опасност от наводнение ще бъдете известени, чрез изградените системи за ранно 

предупреждение и оповестяване, други определени сигнали за населеното място или средствата 

за масово осведомяване. 

Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и изпълнявайте 

конкретните указания, съобразно създадената ситуация. 

Спазвайте указанията и реда установен от органите на изпълнителната и местна власт и 

спасителните екипи. 

 
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛНО? 
Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или 

работите. Потърсете информация от общината или кметството  за районите, които е възможно 

да бъдат залети. Информирайте се за най-близкото безопасно място,  най-късия и безопасен 

маршрут, по които трябва да се евакуирате. 

Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена 

близост до река и попадат в заливната й зона, следете прогнозата за времето или нивото й , 

особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене. 

Предварително планирайте действия на семейството Ви при наводнение. Уточнете  място 

за среща на членовете на семейството Ви, при роднини или приятели извън района на 

наводнението и уточнете начина за комуникация по между си. 

Проиграйте евакуацията със семейството от домът Ви и с колегите от работното си 

място.     Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по местоработата. 

Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон. 

Подгответе си предварително и поддържайте „Чанта за оцеляване”,  поставена на удобно, 

познато на семейството място, която  да съдържа: 

- фенерче с резервни батерии 

- необходимите Ви лекарства; 

- материали за първа помощ; 

- свирка, одеяло, топли дрехи, бельо с чорапи, шапка, ръкавици; 

- храна и вода за пиене (сухари, бисквити или други подобни трайни продукти, които не 

изискват съхранение в хладилник или топлинна обработка), които периодично подменяйте , 

като следите срока на годност; 

- прибори за хранене ; 

- запалка (кибрит), гумени ръкавици, джобно ножче, клещи; 

- носни кърпички, тоалетни принадлежности, лични хигиенни материали и др. 

- резервно зарядно устройство за мобилен телефон. 

 
КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЕ? 
При възникване на опасност и /или наводнение,  незабавно позвънете на тел. 112. 

Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблемът (наводнение, залети площи 



2 
 

и др.), има ли пострадали или застрашени хора. Посочете адреса (град, населено място, квартал, 

улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора. 

При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото 

населено място и на намиращи се в близост хора. 

Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността. 

 
КОГАТО СЕ НАМИРАТЕ В ДОМА СИ 
Изключете газта и електричеството. 

Поставете на възможно най-високото място, всички по-ценни предмети, вещи, 

хербициди и химикали. 

Задължително вземате личните си документи, ценни вещи, пари (кредитни, дебитни 

карти), нотариални актове, застрахователни полици и други документи за собственост; 

Напуснете по най-бързия начин дома си. 

При невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-горните етажи или 

покрива. За положението си съобщете на тел. 112 или известете близките си за своето 

местонахождение. При пристигане на спасителните екипи  поддържайте връзка с тях. 

При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, 

където са затворени. 

 
КОГАТО СТЕ НАВЪН 
Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете 

и се придвижете към най-близкото възвишение. 

Не заставайте под/над  мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода 

може да ви отнесе. 

Не правете опити за пресичане пресичайте бързо течащи и залети площи, освен ако сте 

сигурни, че водата е до коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода. 

Не пресичайте бързо течащи и залети площи без да сте подсигурени с помощно въже за 

преминаване и осигурително въже за тялото. 

Не пийте вода от наводнени водоизточници. 

 
КОГАТО СТЕ В АВТОМОБИЛ 
При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и 

безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата. 

Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от 

заливане с вода обекти и съоръжения. 

Не преминавайте през бързо течащи и залети площи освен ако не сте сигурни, че водата е 

по-ниска от осите на колата Ви. 

 
ЗА ДА ОГРАНИЧИМ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 
В незащитените заливни зони на реките не устройвайте жилищни и селскостопански 

сгради и други постройки. 

Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява 

проводимостта на речното корито. 

Не разрушавайте/не пробивайте дигите на реките с цел водовземане за напояване или 

друга дейност. 

Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не 

са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в 

заливните зони, сигнализирайте в общината, кметството или в областната администрация. 



Приложение № 2.2 

 

 

Места за наблюдение от компетентните структури 

 на критичните участъци при преминаване на висока вълна 

 

 

 

Река Шабленска 

Да се наблюдават - водосборната област и оттока през с. Раковски, с. Хаджи 

Димитър, водостоците на път І-9 в участъка от с. Хаджи Димитър до с. Поручик Чунчево 

включително. 

Да се предупреди  - Община Шабла. 

 

Водосборно дере от района на с. Соколово - яз. Македонка - с.  Вранино - с. 

Септемврийци - с. Ваклино - Дуранкулашко езеро 

Да се наблюдават – оттока от яз. Македонка през с. Вранино, оттока в района на с. 

Септемврийци 

Да се предупреди – Община Шабла. 

 

Дере Болата 

Да се наблюдава – Плочест водосток на дере „Болата” на път ІІІ-2961 при км.11+502 

     

Дере в гр. Каварна 

Да се наблюдава – водосборната област в района на път І-9 и оттока през населеното 

място. 

 

 



Приложение № 2.3 

 
Мерки за намаляване на риска от наводнения, произтичащи от ПУРН  

 

Мярка Описание на мярката 

Допълнителна 

информация и 

пояснения 

Приоритет 

Ефект от мярката 

(принос към целите на 

ПУРН) 

1 2 3 4 5 

Разработване и актуализиране на 

плановете за защита при бедствия 

(в част наводнения) 

Участие на компетентните органи за УРН от 

самото начало при разработването на 

планове за действия при природни бедствия. 
 

Висок 

Повишаване на 

подготвеността на 

населението за 

наводнения 

Разработване и изпълнение на 

областни и общински програми за 

намаляване риска от бедствия вкл. 

от наводнения 

Областните и общинските програми 

включват планиране на мероприятия за 

защита на критични участъци. 
 

Висок 

Повишаване на 

подготвеността на 

населението за 

наводнения 

Почистване на речни участъци и 

дерета за осигуряване преминаване 

на висока вълна 

Премахване на препятствията за свободното 

преминаване на водите чрез почистване на 

участъци от речните корита и дерета от  

дървета и храсти, падащи дървета, дънери, 

битови и строителни отпадъци и други 

натрупвания 

 

Много 

висок 

Минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали 

хора при наводнения 

Почистване и стопанисване на 

речните легла в границите на 

урбанизирана територия 

Осъществяване на дейности по ликвидиране 

на натрупвания, създаващи препятствия за 

свободно преминаване на водите, чрез 

почистване на участъци от речните корита 

от  дървета и храсти, падащи дървета, 

дънери, битови и строителни отпадъци и др. 

 
висок 

Осигуряване бързо 

отвеждане на водите при 

интензивни валежи и 

наводнения от 

урбанизираните 

територии 

Премахване на незаконни 

постройки, подприщващи 

съоръжения, огради, складирани 

материали и други намиращи се в 

границите на речните легла или 

дерета 

Отстраняване на всички подприщващи 

строежи и съоръжения, намиращи се в 

речните корита и нарушаващи тяхната 

проводимост; създаване на обстановка на 

нетърпимост към незаконно изградените 

такива обекти. 

 
Среден 

Минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали 

хора при наводнения 
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Повишаване готовността на 

населението за реагиране при 

наводнения 

Разработване и осъществяване на програми 

за превантивна дейност чрез средствата за 

масова комуникация; провеждане на учебни 

тренировки за отработване на действия за 

спасяване на хора и лично имущество; 

осигуряване на неприкосновен запас с вещи 

и храни от първа необходимост за 

населението 

мярката е предвидена за 

всеки РЗПРН 
Висок 

Подобряване на 

реакциите на населението 

при наводнения 

Популяризиране използването на 

застрахователни имуществени 

продукти в застрашените от 

наводнения райони 

Създаване и разпространение на 

компенсиращи механизми за нанесени щети  
Среден 

Повишаване на 

подготвеността на 

населението за 

наводнения 

Провеждане на обучителна и 

информационна кампания по 

проблемите свързани с 

наводненията 

Специално организирани събития за 

получаване на знания, информация и 

развитие на умения в случай на наводнение 
 

висок 

Повишена 

информираност на 

обществеността, 

подобрява подготвеността 

и реакциите на 

населението 

Информиране и осигуряване на 

широк достъп до информация на 

населението чрез използването на 

съвременни способи и технологии 

  
Среден 

Повишена 

информираност на 

обществеността, 

подобрява подготвеността 

и реакциите та 

населението 

Използване на съвременни 

системи за управление на 

атмосферните води за намаляване 

на риска от наводнения /особено в 

населени места/ 

Мярката цели безпроблемно отвеждане и 

оттичане на падналите в градската среда 

валежи и очакван облекчителен ефект върху 

канализационната мрежа в населените места 

 
Висок 

Минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали 

хора при наводнения, 

Осигуряване бързо 

отвеждане на водите при 

интензивни валежи и 

наводнения от 

урбанизираните 

територии 
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Оценка на влиянието на 

хидротехническите съоръжения 

върху риска от наводнения на етап 

проект на изграждане на 

съоръжението 

Мярката цели недопускане на повишаване 

на риска от наводнения при изграждане на 

нови съоръжения 
 

Висок 

Минимизиране броя на 

засегнатите и пострадали 

хора при наводнения 
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Приложение № 2.4



Приложение № 3 
 
 

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА 
 ПРИ ЯДРЕНА ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ 

 
 
Планът за специфична опасност, част „Ядрена или радиационна авария“ е план за 

реагиране. 
В плана са посочени целта, обхватът на реагирането при бедствия, за които се прилага, 

частите на ЕСС и географския район, описание на ситуацията - характеристики, включващи 
потенциалните последствия. 

Описани са приетите условия за целите на планирането. При проиграване на плана или 
при неговото реално изпълнение по време на операции, се проверява необходимостта от 
промени в плана, произтичаща от приетите условия. 

Посочени са последователността на планираните действия и задачите, които е 
необходимо да бъдат изпълнени с цел ефективно реагиране: 

• оперативна готовност (процес за получаване на предупреждение и идентифициране на 
заплахата от предстоящо или случващо се събитие); 

• реда за активиране на плана; 
• определяне на защитни действия (описани са способностите и процеса за избора на 

защитните мерки и действията при възникване на събитие от компетентните органи и щаба за 
изпълнение на ПЗБ). Стъпките за избор на защитни мерки и действия, включват: 

• анализиране на заплахата; 
• избор на защитни действия; 
• определяне на предупреждението за населението; 
• определяне на план за действие. 
• предупреждение и оповестяване на населението - система и ред за предупреждение; 

определяне на съдържанието на съобщението; разпространение на предупреждението за 
населението; 

• изпълнение на защитните действия (способностите и процеса за изпълнение на 
защитните мерки и действия за конкретния вид опасност. 

• изпълнение на дейности по възстановяване. 
В плана са разработени: 
• организацията и разпределението на отговорностите (отговорните лица и структурите, 

които имат ключови позиции за изпълнението на дейностите, както и техните задължения); 
• ръководството и координацията (рамката за цялостното ръководство и координация на 

дейностите, информация за връзките с други планове); 
• събирането и обменът на информация за бедствието (основната или критичната 

информация за бедствието, която е необходимо да се осигури, типът на необходимата 
информация, от къде се очаква да бъде получена, за кого е предназначена, как ще се споделя, в 
какъв формат и всяко специфично време в което е необходимо да се предостави); 

• комуникациите (описание на системата за осигуряване на комуникациите при 



2 
 

възникване на бедствие и активиране на плана;  
• ресурсното (финансово и материално) осигуряване на изпълнението на плана; 
•  отговорните органи и връзки (включва списък на отговорните органи и съответните 

правни основания и заповеди за разработване на плана, както и предоставянето на изискващата 
се информация, включена в плана); 

• приложения (включва списък на отговорните структури/лица и техните функции, 
стандартни оперативни процедури, таблици, списъци на ресурсите и др.). 

 
1. Цел на плана 
Организиране на дейностите на органите на изпълнителната власт и на местната власт за 

създаване на ефективна организации и процедури за координация и взаимодействие между тях 
за действие при радиационна авария, целящи:  

• провеждането на неотложни аварийно-възстановителни дейности в случай на 
радиационна авария;  

• постигане максимална ефективност на управлението и ограничаването на аварията и 
намаляване на последиците от нея;  

• постигане максимална ефективност на мерките за защита на аварийния персонал; 
• поддържане на устойчиви връзки за оперативно уведомяване и обмен на информация 

при радиационна авария (радиоактивно замърсяване) между националните компетентни органи, 
областна и общинска администрации. 

• намаляване на риска, ограничаване и ликвидиране на последствията от радиационната 
авария, населението и околната среда;  

• информиране на населението при радиационна авария. 
 

2. Обхват  
Планът за защита при ядрена или радиационна авария 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 при възникване на обща 
авария в АЕЦ „Козлодуй”, трансграничен пренос на радиоактивни вещества и аварии с 
радиоактивни източници или материали  на територията на община Каварна. 

 
3. Описание на ситуацията  
3.1. Характеристики, включващи потенциалните последствия 
В АЕЦ „Козлодуй” се намират в редовна експлоатация два реактора от типа ВВЕР–1000 

(водо-воден енергиен реактор). Технологичната схема на атомната електроцентрала е 
двуконтурна. Първи контур служи за отвеждане на топлината, получена в активната зона и за 
предаването ѝ във втори контур. В активната зона на реактора е разположено ядреното гориво 
във вид на касети. В пространството между касетите циркулира водата от първи контур, 
отнемаща получената при ядрената реакция топлинна енергия. Втори контур е нерадиоактивен и 
е предназначен да поеме топлинната енергия от първи контур и да я преобразува в кинетична 
енергия на въртене на парната турбина. В генератора тази енергия се преобразува в 
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електрическа. Посредством открита разпределителна уредба електрическата енергия се предава 
в електроенергийната система към консуматорите. 

Отдалечеността на АЕЦ „Козлодуй” от територията на община Каварна не предполага 
преки поражения върху живота и здравето на населението и инфраструктурата при възникване 
на авария. 

АЕЦ „Черна вода” в Р Румъния работи с реактори тип „Канду” (приложение № 3.9). 
Към момента работят два реактора с обща мощност 1400 МВт. Характерно за този тип реактори 
е, че като забавител и топлоносител се използва тежка вода под налягане, поради това при 
авария е възможно допълнително изхвърляне на тритий в околната среда под формата на пари. 
Утежняване на радиационната обстановка и допълнителни замърсявания ще се получат при 
валежи. В този случай основното замърсяване ще бъде във водни басейни, подпочвени води и 
питейните водоизточници. За това при мониторинга на замърсяванията с радиоактивни 
вещества трябва да се следи за тритий.  

В зависимост от вида на основните изотопи в радиоактивния облак, заразяването ще 
продължи няколко денонощия, месеци или години (приложение № 3.4). 

В зависимост от изходните събития и пътищата на развитие на аварията и от 
количеството освободена активност, характера на средата, в която се разпространява тази 
активност (пара, вода, газ и др.), авариите се подразделят на пет класа, а според мащабите на 
разпространение на освободените радиоактивни вещества, авариите биват три типа (приложение 
№ 3.3) 

Международната скала за оценка на радиационните аварии ИНЕС класифицира 
многообразието от възможни ядрени аварии и има седем степени (Приложение № 3.3). 

 
3.2. Сценарии на вероятни събития и потенциалните последствия 
3.2.1. Анализ на възможна авария в АЕЦ „Козлодуй”  
При разработването на аварийния план на АЕЦ „Козлодуй” за базова авария е приета 

такава с иницииращо събитие гилотинно скъсване на главен циркулационен тръбопровод с 
двустранно изтичане на топлоносител от първи контур в херметичния обем. В резултат на 
иницииращото събитие налягането в първи контур и нивото в компенсатора на обема се 
понижават бързо, като това води до сигнал за аварийна защита (АЗ) на реактора. От гледна 
точка на радиационната защита най-тежката авария е тази, при която има най-голямо 
изхвърляне на парна маса през мястото на скъсване, тъй като то води до най-голямото 
превишаване на налягането в хермозоната. Стига се до разтопяване на горивото. Изхвърлянето 
на маса и енергия от първи контур през мястото на скъсване повишава налягането и 
температурата в хермозоната, които влияят върху изтичането от хермозоната. През периода на 
превишаване на налягането в хермозоната радиоактивното съдържание от повредените 
топлоотделящи елементи се освобождава в херметичния обем на авариралия блок. За целите на 
сценария се допуска, че изхвърлената активност в херметичния обем се изхвърля изцяло навън в 
околната среда, като байпас на херметичния обем.  

В резултат на изхвърляне на радионуклиди в околната среда при авария в ядрен реактор и 
размера на образувалия се радиоактивен облак, част от територията на страната, включително 
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община Каварна  може да бъде засегната, като се очаква замърсяване на обекти на открито - 
водоизточници, селскостопанската продукция, сгради, паркове, градини, пасища и др. 

 
3.2.2. Възможни радиационни последствия от трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества при авария в АЕЦ „Черна вода”, Република Румъния 
В зависимост от конкретните метеорологични условия в момента на аварията, на 

замърсяване може да се подложи различна част от територията на областите Силистра, Русе, 
Добрич и Варна. Затова се прилагат защитните мерки в зоната за аварийно планиране, описани в 
Националния план за действие при авария в АЕЦ „Козлодуй”, като се има в предвид и 
възможното допълнително замърсяване с тритий (приложения №№ 3.10 и 3.11).  

Възможните аварии с реактор тип „Канду” са: 
• разхерметизиране на активната зона и изхвърляне на ядреното гориво в околната среда; 
• изтичане на топлоносителя и/или забавителя. 
При възникване на авария в АЕЦ „Черна вода“ и последвал  трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества ще се замърсят в определена степен въздуха, почвата, сградите и 
съоръженията. Радиоактивни изотопи ще попаднат в открити водоизточници, селскостопанската 
продукция, откритите места за отдих и развлечения, пасища, фуражи, дрехите, а от там в хората 
и животните.  

При север-североизточен вятър със скорост 10-12 m/s  радиоактивният облак ще премине 
над област Добрич 1,5 - 2 часа след изхвърляне на радиоактивните материали в атмосферата.  

 
3.2.3. Инциденти с транспортни средства, превозващи радиоактивни материали 
Всички форми на транспорт, т.е. автомобилен, железопътен, въздушен и воден са 

използвани в различна степен. Транспортираните обекти са в широк диапазон и включват 
продукти на ядрената индустрия (ядрено гориво и някои радиоактивни отпадъци), радиографски 
източници за промишлеността, радиотерапевтични източници за медицината, технологични 
устройства, съдържащи радиоактивни източници и някои потребителски продукти 
(пожароизвестителни датчици). Те се транспортират и съхраняват в достатъчно големи 
количества. 

Основният проблем при планирането в случай на транспортни аварии е, че те могат да 
възникнат навсякъде. Затова трябва да има готовност и координация за действие на национално 
ниво. Друга особеност на транспортните аварии е, че освен водачът на транспортното средство 
и съпровождащия екип, непосредствено  изложено на опасност може да бъде и населението в 
близост до аварията и персонала, ликвидиращ последствията.  

В случаите, когато ядрени материали и радиоактивни вещества са с неизвестен произход, 
се приема, че рискът е висок и активността на източника е максималната. В този случай се 
работи по отделна процедура. 

Ситуацията може да се усложни при наличието и на нерадиационни рискови фактори 
като пожар, експлозия, химически реагенти и други, които следва да се анализират и отчитат 
при реагирането. 

 
3.3. Възможни аварии с радиоактивни вещества и материали  
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Авариите с радиоактивни източници обхващат широк диапазон, като включват: 
1. открити радиоактивни източници или материали на нерегламентирани места; 
2. замърсени площи или предмети; 
3. аварии в лаборатории, промишлени и/или изследователски обекти. 
Радиоактивните материали, под формата на  закрити радиоактивни източници се 

използват в широк диапазон в промишлеността, медицината, изследователската и 
преподавателската дейност, както и в известен брой потребителски продукти. Тези източници се 
използват в радиографията, установки за стерилизация, при радиотерапия и в нуклеарната 
медицина, в промишлеността при сонди, нивомери, дебеломери, плътномери и др. Тези 
източници имат широк обхват от активности. Аварийни ситуации възникват, когато има 
пропуск в контрола на радиационната безопасност на мястото на използване на източника 
(например оставен извън защитния контейнер гама-терапевтичен източник или контейнер с 
източник, открит на обществено място). Най-голямата опасност за сериозни увреждания за 
хората при тези източници идва от незащитен източник с висока активност. Последствията 
може да бъдат много сериозни, в някои случаи дори смърт, ако с източника е имало контакт 
лице, незапознато с опасността от радиацията или което не знае, че източникът е радиоактивен. 

Излагането в близост на лъчение от незащитен високо активен източник или облъчването 
от апаратура използвана за промишлена радиография, радиотерапия в медицината и установки 
за стерилизация, може да доведе до летална експозиция на цялото тяло за няколко минути. 
Аварии с такива източници могат да предизвикат и замърсяване, ако източникът е бил повреден. 

Освен опасността от външно облъчване, повредените източници от всякакъв вид и 
големина могат да доведат и до замърсяване на населението и/или околната среда. В резултат на 
пожар или разпръскване от вентилацията, може да се предизвика и замърсяване на въздушни 
маси с аерозоли. Последствията могат да включват сериозни кожни изгаряния от бета-лъчението 
и вътрешно замърсяване, което потенциално да доведе до сериозни здравни последствия.  

Изгубени, откраднати или поставени на погрешно място източници са специален 
случай при авариите с радиоактивен материал. Опасността за населението ще зависи от общата 
активност на източниците. Трябва да се отчита фактът, че източникът може да бъде притежаван 
от хора, които не познават неговата природа и опасността от него, и които могат, боравейки с 
него да го разрушат и да разпръснат радиоактивно замърсяване. В някои случаи хората могат да 
бъдат изложени на много високи стойности на мощност на дозата или да бъдат замърсени. В 
такъв случай приоритетно трябва да е откриването на източника с всички разумни възможни 
средства.  Това може да включва полицейско разследване, обществени съветници, мониторинг 
на болници и клиники и търсене с помощта на радиометрична апаратура. 

Издирването на изгубени източници с апаратура за радиационен  мониторинг е 
ефективно за високоенергетичните гама-източници, т.е. източниците, използвани в 
промишлената радиография и медицинската радиотерапия. Ефективността на търсенето ще 
зависи от чувствителността на радиометричната апаратура, общата активност на източника и 
защитата му.  

Уредите, създаващи йонизиращо лъчение, основно рентгенови лъчи или ускорителите 
на частици също широко се използват в промишлеността, медицината и научните изследвания. 
Мощността на дозата, създавана от тях е много по-висока от тази, създавана от всички други 
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радиоактивни източници, които се използват. От друга страна, радиационното излъчване от тези 
устройства се прекратява, когато те са изключени от електрическо напрежение или напълно 
разредени – следователно аварии могат да възникнат при погрешно включване или чрез 
активираните части на ускорителите или облъчваните мишени. Внимание трябва да се отдели на 
факта, че някои устройства като генераторите на електронни снопове могат да излъчват 
радиоактивно лъчение, наречено “тъмно лъчение”, и кратко време след изключване на 
електрическото напрежение.  

Падане на спътник, захранван с ядрена енергия  
Източници на ядрена енергия се използват за захранване на спътници и на сонди за 

изследване на далечното пространство. Особен интерес представлява плутоният, като 
компонент на радиоизотопните термоелектрически генератори и на отоплителните елементи. 
Спътниците може да съдържат и радиоактивни материали под формата на малък ядрен реактор. 
Авариите с падане на такива спътници са малко вероятни, но е необходимо да бъдат отчетени, 
поради голямото повърхностно замърсяване, което могат да предизвикат.   

При загуба на контрол върху движението на спътника и в съответствие с Конвенцията за 
ранно уведомяване при ядрена авария, държавата - собственик уведомява Международната 
агенция за атомна енергия. МААЕ от своя страна уведомява страните за потенциалната опасност 
и съобщава данни за траекторията и вероятния район на падане. 

Намерен източник, нелегален трафик  на радиоактивен материал, лабораторни  
инциденти, разпръснати източници или радиоактивно замърсяване на площи: 

Степента на риска в такива случаи зависи от природата и активността на източника, 
които първоначално може и да са неизвестни.  

Авария с липсващ източник 
Липсващ или изгубен източник може да представлява сериозна опасност за 

представители на населението. Приоритетно в този случай е първо да се открие 
местонахождението на източника, както и лицата, които е възможно да са боравили с него.  

 
3.4. Описание на зоните, които се очаква да бъдат засегнати от ядрената или 

радиационната авария 
Възможно е община Каварна да се окаже в условия на повишена радиоактивност поради 

следните основни причини: 
• при радиационна авария в АЕЦ; 
• при трансгранично радиоактивно замърсяване; 
• при аварии с източници на йонизиращо лъчение (производствено-технологични, 

измервателни, медицински и др.); 
• при нелегален трафик и незаконно преместване на ядрен материал и/или радиоактивни 

вещества. 
Степента на радиоактивното замърсяване зависи основно от  метеорологичните условия 

по време на аварията и след нея. При радиационна авария могат да се замърсят откритите 
водоизточници и водоемитe в общината, както и почвите, растителността, сградите, а оттам 
радионуклиди да попаднат в храните и хората. 

Уязвими обекти – водоизточниците, сгради с масово пребиваване – детски градини и  
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училища, болница, пътища, земеделски земи – ниви и пасища.  
 

4. Приети условия за планиране  
При разработването на плана, за базова е приета авария в АЕЦ „Козлодуй” със скъсване 

на главен циркулационен тръбопровод с изтичане на топлоносител. От гледна точка на 
радиационната защита най-тежко състояние е това, което ще доведе до голямо 
разхерметизиране. Освободената активност се изпуска навън в околната среда. 

Приема се, че данните и прогнозата за метеорологичните параметри са следните:  
• атмосферна устойчивост – инверсия; 
• скорост на вятъра – 6 до 12 m/sec.; 
• посока на вятъра – запад-северозапад; 
• облачност – ниска форма на кълбеста облачност; 
• температура – +10 0 С; 
• валежи – 0 mm.  
Получени са данни за неколкократно повишаване на естествения радиационен фон от 

поста за радиационно наблюдение на територията на общината. 
Отдалечеността на АЕЦ от територията на общината не е предизвикала преки поражения 

върху живота и здравето на населението и инфраструктурата при възникване на авария, но са се 
замърсили въздуха, почвата, сградите и съоръженията. Радиоактивни изотопи са попаднали в 
открити водоизточници, селскостопанската продукция, откритите места за отдих и развлечения, 
пасища, фуражи, дрехите, а от там - в хората и животните.  

Изхвърлянето на радионуклиди в околната среда е наложило въвеждане на режим на 
поведение и действие на населението в условия на повишена радиация при строг дозиметричен 
контрол, организиране и провеждане на защитни мерки. 

АЯР и МЗ са изготвили  прогноза за развитие на радиационната обстановка и 
последствията за  населението по посока на вятъра, съгласно която МЗ нарежда да се проведе 
йодна профилактика и укриване на населението. 

При така направените приемания прогнозата е, че територията на цялата община, както и 
населението ще се окажат замърсени от радиоактивния облак. 

Ще се наложат както краткосрочни, така и дълговременни защитни мерки и действия, 
насочени към възстановяване на засегнатите територии, налагащи извършване на 
дезактивационни мероприятия с голям обем и продължителност. 

 

5. Последователност на действията  
5.1. Оперативна готовност  
Дейности за снижаване на риска от радиоактивно заразяване:  
• непрекъснато радиационно наблюдение на гама-радиационния фон в общината от поста 

за радиационно наблюдение и оповестяване (ПРНО);  
• осигуряване на органите за управление и силите за реагиране при радиационна авария  с 

индивидуални средства за защита на дихателните органи и кожата;  
• поддържане на запас от ИСЗ за населението и създаване на организация за 

своевременното им раздаване при необходимост;  
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• изготвяне на указания за приготвяне на памучно-марлени превръзки за неосигуреното с 
противогази население при замърсяване на въздуха с радиоактивни вещества;  

• създаване на организация за извършване при необходимост на йодна профилактика на 
населението;  

• изготвяне на разчет за укриване на населението;  
• изготвяне на указания за приспособяване на мазета и сутеренни помещения като 

противорадиационни укрития (ПРУ);  
• обучение на органите за управление и силите за реагиране; 
• обучение на населението за поведение и действие при повишена радиоактивност;  
• планиране на НАВР и обезпечаването им с техника, работна сила и средства; 
• херметизация на водоизточниците и поставяне на дограма (PVC), осигуряваща добра 

херметичност на търговските обекти за хранителни продукти и обектите от хранително- 
вкусовата промишленост;  

• актуализация на телефоните за връзка;  
• проверка на протичането на информация между кмета на общината, дежурния в 

общината, дежурния в областна администрация, Единната спасителна система;  
• координация на аварийните планове на търговските дружества и фирми с плана на 

общината;  
• изготвяне на указания-правила за гражданите за действия при авария в АЕЦ, 

трансграничен пренос на радиоактивни вещества или от източници на йонизиращо лъчение с 
цел разпространението им по средствата за масово осведомяване; 

 
5.1.1. Предупреждение и оповестяване  
Изградената Единна национална автоматизирана система за радиологичен мониторинг в 

Република България (BULRaMo), администрирана от ИАОС - МОСВ осигурява контрола на 
радиационното състояние на околната среда и своевременното взаимно информиране в случай 
на авария в АЕЦ или трансграничен пренос. Системата има изградени връзки с ГДПБЗН, 
МОСВ, АЯР, АЕЦ „Козлодуй”, районни центрове и международната организация EURODEP. Тя 
е развита и доведена до нивото на съвременна ефективно действаща комуникационно-
информационна система.  

Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама - 
фон се състои от 26 локални мониторингови станции, измерващи мощността на дозата. 
Станциите са разположени по цялата територия на страната, работят в непрекъснат режим и 
изпращат данни в централната станция в ИАОС. На територията на община Каварна такава 
станция е разположена на нос Калиакра.  

Националният институт по метеорология и хидрология – филиал Варна извършва 
наблюдение на метеорологичните процеси и гама-фона. 

Непрекъснат контрол на радиационния гама-фон на територията на страната се 
осъществява и със системата на ГДПБЗН-МВР чрез постовете за радиационно наблюдение. 
Ежедневно в 05:00, 12:00 и 18:00 часа в поста в Каварна се измерва естествения радиационен 
фон с уред РР-51М, който периодично преминава градуировка.   
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Непрекъснатият и периодичен радиационен мониторинг осигурява актуална информация  
с цел предприемане на своевременни защитни мерки, ранно 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.  

Дежурният в ОЦ на РДПБЗН, оперативният дежурен на ОД на МВР, дежурните по 
областен и общински съвети за сигурност получават информация за аварийната ситуация и я 
обменят по между си. Информацията се получава от НОЦ-ГДПБЗН при авария в АЕЦ и от 
НОЦ-ГДПБЗН, ЕЕНСП 112, свидетели и др. при аварийна ситуация с ядрен материал или 
радиоактивен източник. ОЦ на РДПБЗН уведомява компетентните съставни части на единната 
спасителна система и координира по-нататъшната дейност на основата на стандартна 
оперативна процедура.  

Компетентните съставни части на ЕСС, отговорни за изпълнение на дейностите при 
радиационна аварийна ситуация - РДПБЗН, ОДМВР, ЦСМП, БЧК, кмета на общината, 
областния управител, РЗИ, ОДБХ, РИОСВ привеждат в готовност силите и средствата за 
реагиране. 

ОЦ на РДПБЗН оповестява щаба за изпълнение на общинския план за защита при 
бедствия по разпореждане на кмета на общината, областния управител или директора на 
РДПБЗН.  

Оповестяването се извършва от дежурния служител в ОЦ чрез СРПО като кметът на 
общината изпраща до дежурния в ОЦ на РДПБЗН - Добрич искане съгласно приложение №16, 
което в първоначалния момент може да бъде устно, като в последствие бъде потвърдено в 
писмена форма.  

При оповестяване на органите на изпълнителната власт чрез СРПО могат да бъдат 
използвани начин на свързване: „алармиране“ и „оповестяване“. При начин на свързване 
„оповестяване“ кметът на общината може да разпореди оповестяване с речеви  сигнал, различен 
от тези при начин на свързване „алармиране“.  

След приключване на оповестяването дежурният в ОЦ изпраща доклади за резултатите 
до отправилия искането.   

При техническа неизправност на Националната система за ранно предупреждение и 
оповестяване на органите на изпълнителната власт, дежурният по Общинския съвет за 
сигурност оповестява личния състав на общинския щаб по разпореждане на кмета на общината. 

 
5.1.2. Време за привеждане в готовност 
Дежурните екипи на основните части на ЕСС - РСПБЗН, РУ на МВР, ЦСМП поддържат 

постоянна оперативна готовност и работят на непрекъснат сменен режим. Времето за 
привеждане в готовност на останалите структури от ЕСС в работно време е Ч+30 минути, а в 
извън работно време – Ч+60 минути. 

 
5.2. Ред за активиране на плана 
Планът за защита при бедствия част „Ядрена или радиационна авария“ се въвежда със 
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заповед на кмета на общината.  Кметът на общината обявява със заповедта бедствено положение 
за цялата или за част от територията на общината.  

Планът се въвежда и по разпореждане на МС при въвеждане на външния авариен план на 
АЕЦ „Козлодуй”.  

Териториалните структури и звена на органите на изпълнителната власт, физически и 
юридически лица с отговорности по изпълнението на общинския план за защита при бедствия 
изпълняват своите функции и задължения, като координацията и управлението на силите и 
средствата на ЕСС на общинско ниво се осъществява от кмета на общината и щаба за 
изпълнение на общинския план за защита при бедствия. 

Когато мащабът на бедствието надхвърля възможностите за справяне с наличните сили и 
средства на ЕСС на общинско ниво и са необходими допълнителни ресурси, кметът на 
общината може да поиска от областния управител помощ и обявяване на бедствено положение 
чрез ОЦ на РДПБЗН - Добрич. При въвеждане на областния план за защита при бедствия 
управлението преминава на областно ниво. Щабът за изпълнение на общинския план за защита 
при бедствия 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 щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия. 

При въвеждане на плана от МС управлението преминава на национално ниво. Щабът за 
изпълнение на общинския план за защита при бедствия продължава да изпълнява своите 
функции и задължения, като ръководството на дейностите се осъществява от националния щаб.  

 
5.3. Определяне на защитни действия    
Стъпките за избор на защитни мерки и действия включват анализиране на заплахата, 

избор на защитни действия, определяне на предупреждението за населението, определяне на 
План за действие (Решение) съгласно приложение № 11. 

 
5.3.1. Анализиране на заплахата 
Първоначалната оценка на радиационната обстановка се извършва чрез:  
• въвеждане на усилен режим на радиационно наблюдение от постовете за радиационно 

наблюдение - след получаване на сигнала за радиационна авария или при повишаване на 
радиационния фон над 0.35 mSv/h, постът за радиационно наблюдение и оповестяване в 
общината преминава на непрекъснат режим на измерване на радиационния гама-фон; 

• организиране вземането на проби от храни, почви, води и фуражи и изготвянето на 
анализи и заключения; 

• създаване на постоянни връзки с лабораториите за изготвяне на анализи и заключения 
на взетите проби.  

Вземането на проби за лабораторни анализи се извършва, както следва: 
• за храни от животински произход (вкл. риба, аквакултури и пчелния мед) – от МЗХ -  

ОДБХ; 
• за почвени проби – МЗХ (Селскостопанската академия); 
• за растителни суровини и растения – МЗХ - ОДБХ; 
• за храни от растителен произход и води – Министерство на здравеопазването (РЗИ). 
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5.3.2. Избор на защитни действия  
Защитата от радиоактивно замърсяване включва: 
• определяне и провеждане на мерки за предотвратяване и намаляване тежестта на 

поражение на населението и опазване на околната среда;  
• оказване на помощ на пострадалите и тяхното лечение; 
• ликвидиране на последствията и възстановяване нормалното функциониране на 

обществения живот.   
Основните видове неотложни защитни мерки, които трябва да бъдат приложени 

незабавно в първите часове след възникването на ядрена или радиационна аварийна обстановка 
са: 

• уведомяване; 
• деконтаминация на пострадалите и допълнителни изисквания към обществената и 

личната хигиена; 
• индивидуален и радиационен мониторинг; 
• ограничаване и контрол на достъпа в местата и районите, замърсени с радиоактивни 

вещества, включително ограничаване на консумацията на хранителни продукти, които са 
потенциално замърсени с радиоактивни вещества; 

• защита на дихателните органи; 
• използване на защитни облекла; 
• укриване; 
• йодна профилактика; 
• евакуация.  
Освен тези краткосрочни мерки, в случай на аварийна обстановка се прилагат и 

дългосрочни защитни мерки, чиято продължителност може да бъде седмици, месеци или 
години. Основните видове дългосрочни защитни мерки са:  

• преселване (временно или постоянно); 
• ограничаване потреблението на хранителни продукти и фуражи, замърсени с 

радиоактивни вещества; 
• дезактивация на места и райони, замърсени с радиоактивни вещества, и на имущество, 

както и ограничаване на ползването им; 
• възстановителни работи за нормализиране на условията за живот в засегнатите райони. 
 
5.3.3. Определяне на предупреждението за населението 
При радиационна авария, в зависимост от обстановката и възможностите и доколкото 

това не застрашава националната сигурност, информацията съдържа следните данни: 
• момент и място на възникване на аварията; 
• данни за ядреното съоръжение, обекта с източник на йонизиращо лъчение или 

дейността; 
• предполагаемата или установена причина за аварията и прогноза за развитието й по 

отношение на изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда; 
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• общи характеристики на изхвърлените радиоактивни вещества, включително 
вероятната физична и химична форма, действителни количества, състав и други характеристики 
на изхвърлянето; 

• информация за метеорологичните и хидрологичните условия и прогнози; 
• резултатите от радиационния мониторинг и анализи на хранителни продукти, фуражи и 

питейна вода; 
• предприетите или планирани мерки за защита и информиране на населението; 
• прогнози за разпространението на изхвърлените в околната среда радиоактивни 

вещества и за отлаганията им. 
 

5.3.4. Определяне на план за действие. 
Действията и мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария се 

планират, определят и прилагат въз основа на оценката на радиационния риск, категорията на 
радиоактивния източник, обекта или дейността, пораждащи риска, както и от класа на аварията.  

 
5.4. Предупреждение и оповестяване на населението 

Предупреждението на населението в случай на авария от АЕЦ се извършва на 
национално ниво чрез националните медии.  

При възникване на авария в АЕЦ „Козлодуй” населението в Република България се 
информира за развитието на аварийната ситуация и последствията от нея, за предприетите от 
изпълнителната власт защитни мерки и получава указания за поведение и действие чрез 
средствата за масова информация. Съдържанието на информацията за населението, както и 
редът за нейното разпространение се определят от НЩКК.  

За този и останалите случаи на аварийни ситуации, отговорникът за публична 
информация в Щаба организира предупреждението на населението за опасността и предоставя 
на местните медии указания за предприемане на мерки за защита и поведение на населението 
(приложение № 3.1).  

Оповестяването на населението при заплаха от или възникване на радиационна аварийна 
ситуация ще се извърши чрез средствата за масово осведомяване или чрез озвучителни средства, 
монтирани на автомобилите на ОДМВР и РДПБЗН. 

Обществените електронни средства за масово осведомяване – Българско национално 
радио (БНР) и Българска национална телевизия (БНТ) и операторите, разпространяващи радио- 
и телевизионни програми с национално покритие осигуряват възможност за предоставяне на 
ефир по всяко време на денонощието чрез преки включвания на отговорните институции или за 
излъчване на предварително подготвени емисии. БНР, БНТ и БТА разпространяват официалната 
информация, необходима за защитата на населението незабавно, без изменение на 
съдържанието и смисъла. Съобщенията се излъчват и на английски език, с цел уведомяване на 
чужденците, пребиваващи на територията на страната. Информацията за аварията и за 
предприетите защитни мерки, както и указания към населението се излъчват безвъзмездно.  

За допълнително информиране на населението при провеждането на спасителни и НАВР 
се използват мобилни сирени и други средства за информация. 
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5.5. Изпълнение на защитните действия  
5.5.1. Изпълнение на защитни действия при авария в АЕЦ   
При радиационна аварийна ситуация се организира и осъществява диференцирана защита 

на населението чрез прилагане на следните основни защитни мерки: 
• укриване; 
• йодна профилактика; 
• използване на ИСЗ; 
• временно извеждане или евакуация; 
• радиационен мониторинг; 
• деконтаминация и допълнителни изисквания към общата и лична хигиена; 
• защита на селскостопанските животни и растенията; 
• защита на водоизточниците и водоснабдителните системи; 
• ликвидиране на последствията от аварията. 
При обща радиационна авария се изпълняват задачите, предвидени в Наредбата за 

аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария и Националния 
план за защита при бедствия. 

При авария в АЕЦ „Черна вода” се прилагат защитните мерки в зоната за аварийно 
планиране, описани в Националния план за действие при авария в АЕЦ „Козлодуй”, като се има 
в предвид и възможното допълнително замърсяване с тритий. Това налага вземането на 
следните специални мерки за осигуряване на радиационна защита на населението в случай на 
трансграничен пренос на радиоактивни вещества при авария в АЕЦ „Черна вода”: 

• оповестява се населението за аварията и се разясняват мерките и поведението му при 
трансграничното радиоактивно замърсяване (чрез оперативния дежурен на НОЦ при ГДПБЗН/ 
ОЦ при РДПБЗН – Добрич и чрез медиите);  

• преминава се в режим на непрекъснато измерване на системите за радиационен 
контрол; 

• привеждат се в готовност силите на ЕСС; 
• извършва се йодна профилактика; 
• извършва се анализ на води, хранителни продукти, фуражи и др. в лабораториите по 

гамаспектрометричен анализ;  
• осигурява се жизнената дейност на населението и добиване на практически умения в 

условията на радиоактивно замърсяване - използване на консервирани храни и фуражи, пиене на 
минерална вода, спазване на личната хигиена и хигиена на дома и населеното място, 
преминаване на специален режим на пречиствателните станции, неизползване на открити 
водоеми и др.  

 
5.5.1.1. Йодна профилактика на населението 
Решение за провеждане на йодна профилактика се взема от Министерския съвет по 

указания на Министерството на здравеопазването. 
Йодна профилактика се извършва чрез приемане на таблетки, най-често калиев йодид, 

съдържащи стабилен (нерадиоактивен) йод. По този начин предварително се насища 
щитовидната жлеза със стабилен йод и се предотвратява попадането на радиоактивен йод в нея 
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при дишане или поглъщане на вещества (храна, мляко, вода), замърсени с радиоактивен йод в 
резултат на ядрена или радиационна авария. Йодната профилактика е най-ефективна ако се 
проведе един до два часа преди или по време, когато радиоактивния облак е над съответната 
територия. Здравните норми за прилагане на йодна профилактика са дадени в приложение № 
3.8. 

Индивидуалните средства за йодна профилактика на населението се планират, закупуват, 
подновяват и предоставят в собственост на общините от МВР. Наличността на таблетките 
калиев йодид към момента в общината е 4320 блистера (по 10 таблетки). Таблетките се 
съхраняват в общината при определени условия и ще се раздават на населението на общината на 
възраст до 45 години (4285 души) съгласно разчета в приложение № 3.9 от 
общопрактикуващите лекари в общината.  

Определянето на дозировките и раздаването на таблетките се извършва под контрола на 
компетентно медицинско лице.  

 
5.5.1.2. Укриване на населението 
По разчет хората се укриват в противорадиационни укрития (ПРУ) и в приспособени за 

целта помещения от жилищния и стопански сектор (приложение № 3.19). Използването на 
последните като укрития се осъществява след следната предварителна подготовка:   

• плътно затваряне на прозорците, вратите и другите външни отвори; 
• допълнително уплътняване и херметизиране чрез облепване на рамките на прозорците и 

вратите с хартиени и пластмасови лепенки (тиксо) и други изолационни материали, подготвени 
предварително; 

• изключване на вентилационните системи и комини. 
• поставяне на овлажнени филтриращи завеси от памучен плат на вентилационните 

отвори (вратите) при необходимост от проветряване на помещенията (при продължителен 
престой). 

 
5.5.1.3. Индивидуални средства за защита 
За защита на населението са предвидени индивидуални средства за защита на 

дихателните органи.  
Кметът на общината осигурява необходимите индивидуални средства за защита на 

децата и учащите се в детските градини и училищата, за служителите от общинска 
администрация, за доброволците от доброволното формирование на общината, за звената, 
финансирани от общинския бюджет, както и за неработещата част от населението. 
Управителите на ведомства, търговски дружества и едноличните търговци осигуряват 
необходимите индивидуални средства за защита на работниците и служителите си. 

На населението се раздават индивидуални средства за защита, както следва: 
• на възрастното население - граждански противогази и респиратори; 
• на децата от 1,5 до 14 годишна възраст - детски противогази; 
• на децата до 1,5 годишна възраст - детски защитни камери. 
Раздаването на ИСЗ на населението става съгласно предварително изготвен разчет 

(приложение № 3.6).  
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5.5.1.4. Евакуация на населението  
Евакуация на застрашеното население се извършва в случаите на авария, съпроводена със 

замърсяване с радиоактивни вещества извън площадката при достигане на нивата за намеса при 
предотвратима доза 50 mSv за цяло тяло и 500 mSv еквивалентна доза за кожата според 
обстановката при необходимост.  

 

5.5.1.5. Радиационен мониторинг 
Индивидуалният дозиметричен контрол на членовете на аварийните екипи се извършва с 

индивидуални дозиметри. За това отговаря ръководителят на всеки авариен екип. За 
населението МЗ оценява дозата на облъчване по данните от радиационния мониторинг. 

Радиационен мониторинг на замърсяването с радиоактивни вещества в страната и на 
ГКПП, включително на животни, хранителни продукти, води, селскостопанска продукция, 
фуражи и почви се извършва от МЗ, МОСВ и МЗХ. 

 
5.5.1.6. Деконтаминация и допълнителни изисквания към общата и личната 

хигиена 
Населението извършва санитарна обработка при домашни условия самостоятелно, по 

указания на специализираните органи на МЗ чрез щаба за изпълнение на плана за защита при 
бедствия.  

За деконтаминацията на техниката, апаратурата, дрехите, сградите и съоръженията се 
извършват следните мероприятия:  

• намаляване на количеството на прах в околната среда; 
• премахване на предмети и обекти, които са силно замърсени; 
• повишаване на личната и обществена хигиена с оглед недопускане на прекомерно 

запрашаване и от там замърсяване на повърхността на тялото и дрехите на хората; 
• херметизация на производствените помещения на предприятията от хранително-

вкусовата промишленост и въвеждане на непрекъснат радиационен контрол на постъпващите 
суровини и готовата продукция. 

Не се допуска извършване на дезактивацията и деконтаминация чрез изгаряне на 
радиоактивно замърсени продукти и предмети.  

Намаляване на облъчването се получава и чрез ограничаване на достъпа на 
радиоактивното замърсяване до човешкото тяло чрез спиране и ограничаване на масовите 
мероприятия на открито като: митинги, спортни състезания, увеселения, къпане и спортуване в 
открити водни басейни.  

 
5.5.1.7. Защита на водоизточниците и водоснабдителните системи 
Защитата на водоизточниците и водоснабдителните системи от радиоактивно 

замърсяване се осъществява чрез: 
• херметизация на водовземните съоръжения на водоизточниците и врати, капаци и 

отдушници на напорните черпателни резервоари и други съоръжения на водоснабдителните 
мрежи; 
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• лабораторен контрол за качествата на питейните води; 
• изключване от системите на замърсените съоръжения. 
За предотвратяване на замърсяването на подпочвените води, всички частни кладенци  се 

консервират от стопаните им. 
 
5.5.1.8. Защита на селскостопанските животни и растенията 
Установява се режим на отглеждане и хранене на животните в условията на 

радиоактивно замърсяване, което включва:  
• прекратяване на пасищното отглеждане на животни и преминаване към оборно 

отглеждане;  
• осигуряване на вода за животните от закрити водоизточници; 
• провеждане на непрекъснат лабораторен контрол на животинската продукция, на 

храните и фуражите за изхранване на животните; 
• използване на концентрирани фуражи и фуражи, произведени преди аварията; 
• прилагане на методи за деконтаминация и оползотворяване на радиоактивни продукти 

от животински произход; 
• контролиране и регулиране на селскостопанската полевъдна дейност в условията на 

радиоактивно замърсяване; 
• поливането на насажденията от открити водоизточници се прекратява; 
• преминаване към специални режими на обработка и торене на почвата, с цел 

намаляване на съдържанието на радиоактивни елементи в почвата и преминаването им в 
селскостопанските култури; 

• херметизиране на оборите; 
• концентрираните фуражи се транспортират в покрити транспортни средства и се 

съхраняват в закрити складове или силози; 
• сеното и сламата се съхраняват в сеновали, а където няма такива, се съхраняват на купи, 

покрити с полиетилен. 
 

5.5.1.9. Медицинска помощ за пострадалите 
Здравните норми за защита на лицата в случай на радиационна авария имат за цел:  
• предотвратяване появата на детерминирани здравни ефекти (вредни за здравето ефекти 

от въздействие на йонизиращи лъчения, за които има минимална прагова доза, предизвикваща 
даден вреден ефект); 

• ограничаване на риска от развитие на стохастични ефекти (вредни за здравето ефекти от 
въздействие на йонизиращи лъчения, за които се приема, че няма прагова доза). 

Здравните норми се прилагат за намаляване на облъчването на специализираните екипи, 
които участват при радиационни аварии, както и за осигуряване защитата на населението чрез 
неотложни защитни мерки. Осигуряването на неотложните защитни мерки се извършва: 

• възможно най-рано във времето; 
• при едновременно прилагане на повече от една защитна мярка. 
Действията за оказване на първа помощ се координират от директорите на РЗИ и ЦСМП 

и управителя на МБАЛ. 
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5.5.1.10. Осигуряване на обществения ред и сигурност  
Осигуряването на реда и сигурността се осъществява, както следва: 
• осигуряване и поддържане на маршрути и условия за въвеждане на специализирана 

техника, екипи на ПБЗН и ЦСМП за провеждане на спасителни действия и евакуация (при 
необходимост); 

• контрол по спазване на безопасността на движение при мероприятия по 
деконтаминация на основни улици и при движение на автомобили със специален режим; 

• осигуряване на ред и безопасност при необходимост от евакуация на населението и 
разсредоточаване на материални ценности (при необходимост); 

• охрана на обществена и частна собственост в изолирани или евакуирани райони. 
• при случаите на кражба на радиоактивен източник (от технологично производство, 

измервателна апаратура и др.) задължително се уведомяват органите на ОДМВР Добрич - 
служба КОС, под чието ръководство се извършва огледа и ликвидиране на аварийната ситуация;  

 
5.5.2. Изпълнение на защитни действия при инциденти с радиоактивни източници  
5.5.2.1. Действия в случай на намерен източник, нелегален трафик  на радиоактивен 

материал, лабораторни  инциденти, разпръснати източници или радиоактивно 
замърсяване на площи 

Степента на риска в такива случаи зависи от природата и активността на източника, 
които първоначално може и да са неизвестни. При ликвидиране на аварийната ситуация се 
процедира по следните стъпки: 

• уведомяване на АЯР и ГДПБЗН чрез ОЦ на РДПБЗН – Добрич за аварията;  
• проверка на верността на сигнала и събиране на първична информация за вида и 

координатите на аварията; 
• АЯР/ГДПБЗН координирано уведомяват членовете на аварийния екип  от НЦРРЗ МЗ, 

МВР КОС, МОСВ и другите служби, според условията на аварията; 
• спасяване  приоритетно на лица, претърпели поражения; 
• ликвидиране на конвенционалните опасности (например пожар); 
• изолиране на източника или замърсяването; 
• установяване на периметър на сигурност на безопасно разстояние;  
• отделяне на лицата, които  потенциално са замърсени и извършване мониторинг на 

замърсяването; 
• защита на аварийните екипи; 
• извършване на радиационен контрол; 
• ограничаване на разпространението на замърсяването; 
• препоръчване на защитни мерки след радиологична оценка от специалист; 
• при изолиране или откриване на източника или замърсяването,  предприемане на мерки 

за прибирането му, или дезактивиране на замърсяването; 
• прибиране на източника или на получените радиоактивни отпадъци за погребване, 

погребване на отпадъците. 
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При случай на незаконен трафик на радиоактивни материали, кражба на радиоактивни 
източници и други криминални причини за създаване на аварийна ситуация, ръководството на 
дейностите се поема от ГДБОП, като  НЦРРЗ осигурява  радиологичното наблюдение на екипа, 
а АЯР и ГДПБЗН оказват съдействие с информация за материала, потенциалната опасност от 
него и документация, която може да бъде полезна на разследването. 

 
5.5.2.2. Действия при авария с липсващ източник 
При авария с липсващ източник се предприемат следните стъпки: 
• собственикът на източника уведомява АЯР за липсата му; 
• АЯР уведомява ГДПБЗН - МВР, НЦРРЗ - МЗ, КОС и ГДБОП - МВР; 
• събиране на информация за липсващия източник (тип, активност, характеристики, 

физически и химически характеристики) – по документи и по показания на собственика; 
• оценява се степента на опасност. 
Прави се оценка на радиологичния риск от НЦРРЗ. Според преценката за опасност за 

населението, по решение на АЯР/ГДПБЗН - МВР се предприемат следните стъпки:  
• уведомяват се болниците и се изисква информация за пациенти със симптоми за 

радиационно облъчване или замърсяване; 
• със съдействието на медиите се информира населението за липсващия източник, как 

може да бъде разпознат, какво да се прави когато бъде открит и към кого да се обърнат при 
намирането му. 

 
5.5.2.3. Действия при падане на спътник, захранван с ядрена енергия  
Националните компетентни органи предприемат стъпки за организиране на аварийно-

спасителни дейности при евентуално падане на отломки на територията на страната, както 
следва: 

• установяване на контакти  и комуникационни линии между ведомствата, имащи 
отношение към аварийните дейности в този случай (Национален щаб, АЯР, МВР, ГДПБЗН, МЗ, 
МОСВ, МЗХ, МТ,  ИЯИЯЕ – БАН, НИМХ - БАН, НЦРРЗ – МЗ, Областна администрация); 

• оценка на информацията за падането на спътника; 
• превключване на националната система за контрол на радиационния гама- фон в режим 

на  учестено измерване; 
• изискване  на болничните  заведения за незабавно уведомяване при постъпване на 

пациенти със симптоми за радиационни поражения; 
• уведомяване на населението посредством медиите за наличие на възможни  отломки от 

спътника. Излъчване на инструкции за разпознаване, уведомяване на компетентни органи и 
мерки, които трябва да бъдат предприети за защита на находящите се в близост до отломките; 

• извършване на мониторинг на предполагаемите  райони на падане с наземни средства; 
• организиране на издирващи екипи от квалифицирани специалисти за локализиране на 

отломките; 
• при намиране на отломките се процедира както и в случай на откриване на източник 

или замърсяване;  
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• осигуряване на надзор и радиационен мониторинг при операциите по деконтаминиране 
на замърсените участъци и безопасното прибиране на отломките; 

• оценка на получените дози от  издирвателните и аварийните екипи, както и на 
представители на населението попаднали в контакт с радиоактивно лъчение. 

 
5.5.3. Нива и критерии на намеса 
В зависимост от мащабите на радиационната аварийна ситуация се прилагат съответните 

защитни мерки за ограничаване на въздействието от радиационно замърсяване въз основа на 
нивата и критериите на намеса, определи в Наредбата за аварийно планиране и аварийна 
готовност при ядрена и радиационна авария. 

5.5.3.1. Намеса 
Намеса е прилагането на защитни мерки и всяко друго действие за ограничаване, 

намаляване и предотвратяване на облъчването или възможността за облъчване и на вредните 
последици за човешкото здраве, качеството на живот, имуществото и околната среда при 
аварийна обстановка, хронично облъчване или предишни дейности. 

Намесата се прилага за въздействие върху: 
1. източника на радиоактивно замърсяване - за ограничаване или преустановяване на 

прякото облъчване и изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда; 
2. околната среда - за ограничаване на преноса на радиоактивни вещества върху човека; 
3. човека - за ограничаване на облъчването и ефективно лечение на облъчени лица. 
Намесата е основа за възстановяване на нормалните условия за социален и икономически 

живот след ликвидиране на последиците от аварийната обстановка. 
Намесата се определя въз основа на: 
1. критериите за вземане на решения и нивата за намеса; 
2. прогнозата за развитието на аварийната обстановка; 
3. възможните резултати от прилагане на различни защитни мерки; 
4. приоритета на здравните и социалните аспекти пред икономическите съображения; 
5. други икономически, социални и психологически фактори. 
Намеса се прилага само когато: 
1. ползата от намаляването на вредното въздействие от облъчване е достатъчна да 

обоснове причинените вреди от намесата и разходите по нея, включително социалната цена; 
2. видът, обхватът и продължителността на приложените защитни мерки се оптимизират 

така, че ползата от намесата спрямо причинените от нея вреди да бъде максимална. 
Прилагането на защитни мерки не се отлага в очакване на резултати от радиационния 

мониторинг, които да потвърдят направените прогнози. 
Изпълнението на защитна мярка се преустановява, когато не е обосновано по-

нататъшното  прилагане с отчитане на: 
1. обосновката за вземане на решението за намеса; 
2. индивидуалната и колективната доза на облъчване, които ще бъдат предотвратени от 

по-нататъшното прилагане на мярката; 
3. финансовите разходи и социалните последици за обществото, свързани с по-

нататъшното прилагане на мярката. 
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5.5.3.2. Критерии за намеса  
Критериите за намеса са всички фактори, които оказват влияние при вземането на 

решение за намеса, включително нива за намеса, прогнози за развитие на аварийна обстановка 
или резултати от прилагане на различни защитни мерки, здравни, психологически, технически, 
географски, икономически и социални фактори. Критериите се разглеждат независимо един от 
друг и в цялост за всеки конкретен случай  

Нивата за намеса са стойностите на прогнозираната доза и предотвратимата доза за 
определено време, мощността на дозата и специфичната активност, при достигането на които се 
прилагат съответни защитни мерки (приложение  № 3.18).  

Защитните мерки укриване, йодна профилактика, евакуация, защита на дихателните 
органи, използване на защитни облекла се прилагат при достигане на нивото на намеса.  

Здравните норми за защита на населението се определят чрез:  
• прогнозирани погълнати дози в рамките на 48 часа; 
• предотвратими дози, посочени в приложение № 3.18. 
 

5.6. Изпълнение на дейности по възстановяване 
5.6.1. Оценка на първоначалните нужди и щетите 
За изпълнение на дейностите по възстановяване и подпомагане е необходима оценка на 

първоначалните нужди и щетите:  
• подслоняване/настаняване;  
• състояние на общността, включващо както степента на персоналните загуби на 

собственост, така и нивото на прекъсване на социалните функции;  
• инфраструктура – услуги като електричество, вода, транспорт и др.  
• здравеопазване;  
• поражения за икономиката – прекъсване на нормалната стопанска дейност;  
• околна среда – оценка на безопасността и статуса.  

Оценката се извършва на база събраната информация от ръководителя на операциите в 
процеса на реагирането, дежурния по общински съвет за сигурност, дежурния в ОЦ на РДПБЗН, 
оперативният дежурен на РУ на МВР, 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 заместник-кмет 
„Европейски фондове и инвестиционна дейност“, подпомаган от комисия от общинска 
администрация.  Допълнително към комисията могат да бъдат включени представители на 
ОДСП - Каварна, РДПБЗН – Добрич, РЗИ – Добрич , ОДБХ – Добрич , РИОСВ – Варна.   

 
5.6.2. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината 
Услугите и инфраструктурата се възстановяват при спазване на мерките за работа при 

повишена радиоактивност и при задължително спазване на принципа „полза - вреда“.  
Извършва се ръчно или машинно измиване на пътища, улици, тротоари, площади, алеи и 

зелени площи, сгради, автомобили и др. със силна струя вода и/или препарати. Ако е 



21 
 

необходимо се извършва дезактивация на тревни площи чрез окосяване, събиране и 
унищожаване на тревните откоси или дезактивация на снежна покривка чрез отнемане на 20-30 
см. от горния слой, преораване на почви на дълбочина 10-15 см. и др. 

Длъжностното лице от общинска администрация, координиращо дейностите по 
възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите средства е заместник-
кмета „Финанси и икономическо развитие“. Комисии, назначени със заповеди на кмета на 
община, в състава на които се включват експерти от общинска администрация, извършват 
огледи на обекти относно законосъобразното изразходване на финансовите средства.  

 
5.6.3. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население 
5.6.3.1. Вътрешно за общината подпомагане 
Длъжностното лице от общинската администрация, отговорно за подпомагане на 

засегнатото население е заместник-кмет „Финанси и икономическо развитие”.  
Дейности за осигуряване на храна, вода и други от първа необходимост:  
• определяне на нуждите от храна, вода и други от първа необходимост и изготвяне на 

заявки за доставка; 
• изготвяне на списък на лицата, нуждаещи се от помощ; 
• даване на указания къде ще бъдат насочени; 
• разпределение на получените помощи в общината. 
Длъжностно лице от общинска администрация, отговорно за приемането и обобщаването 

на заявките (исканията) е секретаря на общината и началник отдел „Духовни и социални 
дейности“ в общинска администрация.  

Отговорно длъжностно лице за разпределението е секретаря на общината.  
 
5.6.3.2. Външно за общината подпомагане  
Изготвят се заявки/искания за предоставяне на неотложна помощ веднага след оценката 

на последствията от бедствието и оценката от необходимото подпомагане на населението и 
наличното имущество и оборудване в общината до:  

• областния управител; 
• областния съвет на БЧК;  
• РДПБЗН - Добрич; 
• други организации със стопанска и нестопанска цел от областта и страната. 
Кметът на общината може да отправи искания за предоставяне на възстановителна 

помощ до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС по реда на 
Правилника за организацията и дейността на комисията. Разплащане на непредвидени разходи 
за СНАВР, средства за неотложни възстановителни работи и предоставяне на възстановителна 
помощ става по реда на Правилника за организацията и дейността на МКВП към МС. 

Връзката на общината с хуманитарни, благотворителни и неправителствени организации 
се осъществява и координира от секретаря на общината.  

За извършваното подпомагане периодично се предоставя информация на населението чрез 
средствата за масово осведомяване. 

Методическото ръководство и контролът по изготвяне на заявките (искането) се 
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осъществява от заместник-кмета „Финанси и икономическо развитие”.  
Техническото изготвяне на заявките (исканията) се осъществява от началниците на 

отделите в общинска администрация, касаещи ликвидирането на последствията от 
земетресение. 

Местата за получаване на помощите се определят със заповед на кмета на общината съобразно 
свободните налични складове. 

 
6. Организация и разпределение на отговорностите  
Основните съставни части на единната спасителна система (РДПБЗН, ОД на МВР, 

ЦСМП, БЧК) осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на 
бедствия, тяхната оценка и незабавни действия.  

Другите съставни части на единната спасителна система предоставят помощ при 
поискване съгласно плановете за защита при бедствия. 

Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на СНАВР с разрешение на 
министъра на отбраната въз основа на искане чрез областния управител и/или от НОЦ на 
ГДПБЗН. Разрешение за тяхното участие дава министърът на отбраната до началника на 
отбраната, който чрез командващия на Съвместното командване на силите, активира същите.  

При необходимост от допълнителни сили и средства, те се осигуряват поетапно от други 
общини и области чрез областния управител на област на Добрич и/или от НОЦ на ГДПБЗН. 
Включват се в неотложните аварийно-възстановителни работи към отделните структури на 
министерства и ведомства.  

 Общите задължения на органите на изпълнителната власт в рамките на тяхната 
компетентност са: 

1. осигуряване при аварийна обстановка или при трансграничен пренос на необходимата 
информация за радиационната и метеорологичната обстановка в страната чрез своите 
технически средства и системи за радиационен мониторинг и чрез своите специализирани 
лаборатории; 

2. извършване на първоначален анализ и оценка на информацията, свързана с аварийната 
обстановка, с оглед прогнозиране на последиците от нея или при трансграничен пренос и 
изготвяне на предложения за защитни мерки за населението; 

3. поддържане на авариен екип за действия при аварийна обстановка; 
4. осигуряване и поддържане на необходимите средства за индивидуална и колективна 

защита и за електрозахранване, комуникация и уведомяване, включително резервни средства, на 
своите служители, които имат отговорности по прилагане на външния авариен план; 

5. информиране на населението за ограничаване и ликвидиране на последиците на 
аварийна обстановка; 

6. планиране на технически и финансови средства за участие в дейности по ограничаване 
и ликвидиране на последиците от аварията. 

Аварийните екипи по т. 3 се осигуряват с необходимите методики и програми за анализ, 
оценка и прогнозиране на радиационните последици, както и с технически, транспортни и 
комуникационни средства и със средства за индивидуална защита. 
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Отговорните лица и структурите, които имат ключови позиции за изпълнението на 
дейностите, както и техните задължения са дадени в приложение № 3.15. 

 
7. Ръководство и координация  
Министерският съвет осъществява общото ръководство по защитата на населението и 

околната среда при аварийна обстановка. 
При възникване на аварийна обстановка за оперативно управление и координиране на 

дейностите по защитата министър-председателят със заповед създава Национален щаб за 
координация и контрол (НЩКК) и щабове за координация и контрол към министри и ведомства, 
чийто поименен състав се определя със заповед на съответния министър или ръководител на 
ведомство. 

Националният щаб за координация и контрол се ръководи от министър-председателя или 
от определен от него министър и от членове - ръководители на министерства и ведомства. 

Националният щаб за координация и контрол изпълнява следните дейности: 
1. анализ и оценка на обстановката, на състава и състоянието на съставните части на 

единната спасителна система за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи (СНАВР) при аварийна обстановка; 

2. организиране и координация на действията на министрите и на другите органи на 
централната и местната изпълнителна власт, както и на юридическите лица и едноличните 
търговци, на които с оглед на тяхната дейност са възложени функции по планиране, подготовка 
и провеждане на дейности при аварийна обстановка; 

3. контрол по изпълнение на задачите и мерките за овладяване на аварийна обстановка; 
4. информиране на министър-председателя, президента на Република България и 

председателя на Народното събрание за хода на провежданите защитни мероприятия; 
5. информиране на медиите и населението за развитието на аварийна обстановка, за 

мерките за нейното ограничаване и овладяване и за необходимите защитни мерки и действия на 
населението. 

Към НЩКК се създава междуведомствена информационна група за подпомагане на 
работата му при извършването на информационната дейност, чийто поименен състав се 
определя със заповед на ръководителя на щаба по предложение на членовете му. 

Общото ръководство на дейностите при радиационна или ядрена авария в общината се 
осъществява от кмета на общината, който: 

• поддържа и осигурява работата на постовете за радиационен мониторинг и уведомяване 
към териториалните органи на изпълнителната власт; 

• организира и поддържа система за уведомяване и взаимодействие между органите на 
изпълнителната власт, юридическите лица и населението за възникнали аварии; 

• организира прилагането на защитни мерки за населението. 
Кметът на общината създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за 

защита при бедствия и за взаимодействие с областния щаб и националния щаб. В щаба за 
изпълнение на общинския план за защита при бедствия се включват представители на всички 
структури, участващи в реагирането. След оповестяване членовете на Щаба се явяват на 
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работното място на Щаба в общината, откъдето ръководят и координират защитните 
мероприятия.  

Дейността на щаба се заключава в следното: 
• създаване на организация по своевременно набиране, анализиране и обобщаване на 

информация за създалата се обстановка при възникване на ядрена или радиационна авария; 
• проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация; 
• изработване на необходимите разчети и вземане на решения; 
• довеждане до знанието на подчинените структури на приетото решение; 
• отдаване на необходимите разпореждания за изпълнението на решението на щаба за 

изпълнение на областния план за защита при бедствия. 
Главна задача на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, е 

вземането на решение и привеждането му в изпълнение за своевременното събиране и 
комплектоване на планираните сили и средства от ЕСС и тяхното въвеждане в зоната на 
аварията. 

Основна задача се явява осигуряване бързото изнасяне на нужната инженерна и 
специална техника, която играе първостепенна роля за започване на възстановителни работи 
(дезактивация, деконтаминация и др.). 

Кметът на общината определя със заповедта за въвеждане на плана в действие  
ръководител на операциите, който притежава необходимата експертиза и опит в зависимост от 
характера на бедствието.  

Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените 
решения на щаба, осъществява взаимодействието и координацията между частите на ЕСС, 
участващи в изпълнението на защитните дейности в района на бедствието.  

Координацията на силите и средствата на ЕСС се осъществява от ОЦ на РДПБЗН - 
Добрич, който: 

• поддържа връзка с ръководителя на операциите; 
• получава от ръководителя на операциите информация за мащаба на бедствието, 

проведените дейности по защита, необходимите сили и средства, анализира информацията и я 
предоставя в щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия; 

• организира въвеждането на допълнителни сили и средства по искане на ръководителя 
на операцията или кмета на общината; 

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

Оперативните дежурни центрове на структурите от ЕСС получават, обработват и обменят 
своевременно информация за обстановката. Оперативните дежурни на общината,  ведомствата и 
при юридически лица и еднолични търговци по чл. 35 и чл. 36 от ЗЗБ организират изпълнението 
на дейностите съгласно плановете за защита при бедствия (аварийните планове) и предоставят 
информация за предприетите действия на ОЦ на РДПБЗН. 

За успешното провеждане на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни 
работи ръководителят на операциите организира непрекъснато взаимодействие със съставните 
части на единната спасителна система. Взаимодействието се извършва непрекъснато за целия 
период на провеждане на СНАВР в зоната на бедствието.  
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При провеждане на СНАВР ръководителят на операциите координира: 
• реда за влизане на формированията в районите (обектите) за провеждане на СНАВР; 
• последователността на действие при устройването на проходите в разрушенията и 

редът за преминаване на формированията през тях; 
• последователността на работа при провеждането на аварийно-възстановителните 

работи в зоната на бедствието; 
• реда за работа при спасяването на пострадалите. 
За осигуряване на управлението и взаимодействието се използват радио, проводни и 

подвижни средства за свръзка и сигнализация. Използването на различните видове свръзки 
зависи от конкретните условия на обстановката, при която се изпълнява задачата на 
формированията. 

При необходимост кметът на общината отправя мотивирано искане до ОЦ за осигуряване 
на необходимата помощ за извършване на СНАВР от съседни непоразени общини и от съседни 
области. Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън територията на 
общината: 

• от съседна община – с мотивирано искане на кмета на общината до областния 
управител; 

• от съседна област – с мотивирано искане до МВР чрез областния управител. 
Взаимодействието на привлечените сили се организира от ОЦ, НОЦ и ръководителя на 

операциите. 
 
8. Събиране и обмен на информация  
Информация за радиационната обстановка се получава от поста за радиационно 

наблюдение и оповестяване в общината, Националната автоматизирана система за непрекъснат 
контрол на радиационния гама-фон на територията на Република България и НИХМ - БАН.  

Разузнаване 
Непрекъснатото радиационно наблюдение в зоната за неотложни защитни мерки се 

осъществява от постовете на Националната автоматизирана система за контрол на 
радиационния гама фон, мобилните лаборатории и преносимите радиометрични и дозиметрични 
прибори, с които разполагат аварийните екипи на НИМХ, МОСВ и регионалните структури на 
МЗ – РЗИ.  

Оценката на облъчване на населението се извършва от МЗ въз основа обработката и 
анализа на данните от радиационния мониторинг. 

АЯР събира и обработва постъпващите данни, които характеризират аварията и 
радиационната обстановка, прави прогнози за развитието им и за последиците за населението и 
ги предоставя на МС.  

Разузнавателните органи и сили не по-късно от Ч+6 ч. предоставят предварителна 
информация за вземане на оперативно решение от Министерски съвет, а след 14 часа пълна и 
точна карта на радиационната обстановка.  

След 36-тия час се включват и екипите на МО. 
През втория етап на разузнаването, след локализиране на аварията и прекратяване на 

замърсяването, контролът на замърсеността на почвите, растителността и хранителните 
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продукти се осъществява от специализираните лаборатории за спектрометричен и 
радиохимичен анализ.  

За мястото на радиационната аварийна ситуация се събира допълнителна информация от: 
1. националната автоматизирана система за контрол на радиационния гама-фон (RaMo 

системата) и Автоматичната информационна система за външен радиационен контрол 
(АИСВРК) на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД; 

2. постовете за радиационно наблюдение и оповестяване на ГДПБЗН - МВР; 
3. мобилните лаборатории за радиационен мониторинг при авария и инцидент. 
 
Метеорологично осигуряване  
Метеорологичното осигуряване се организира и провежда с цел получаване на 

диагностична и прогностична информация за атмосферните процеси и радиоактивното 
замърсяване в района на АЕЦ, в цялата страна и доставянето й до органите за управление за 
вземането на адекватни управленчески решения, а също и за информационно осигуряване при 
възможен трансграничен пренос на радиоактивни вещества. 

За осъществяване на метеорологичното осигуряване е необходимо Националният 
институт по метеорология и хидрология (НИМХ) да получава в реално време данните от 
автоматичните средства за метеорологични измервания. Тези данни са необходими за съставяне 
на достоверна числена прогноза на разпространението и отлагането на радиоактивните 
вещества. 

Мрежата за радиационно наблюдение на НИМХ следи в цялата страна радиационната 
обстановка в учестен режим и периодично подава данни до синоптичното звено и до НЩКК. 
НИМХ, след получаване на сигнала за аварията в АЕЦ „Козлодуй", незабавно привежда 
синоптичните станции в режим на учестени измервания и излъчване на синоптични телеграми. 

Подава се информация за: 
• синоптичната обстановка и неблагоприятните атмосферни явления;  
• разпространението и отлагането на радиоактивни вещества;  
• нивото на радиационния гама-фон и концентрацията на рaдиoнуклиди във въздуха.  
Съставят се локални прогнози за срокове до 6 ч. (за района на АЕЦ) и регионални 

прогнози за срокове до 3 денонощия (за цялата страна).  
 

9. Комуникации  

Комуникационно-информационната система за ръководство и координация на СНАВР е 
организирана чрез денонощни дежурства на оперативни дежурни в общината и ОЦ на РДПБЗН 
– Добрич.   

При възникнало бедствие дежурният по Общински съвет за сигурност оповестява 
незабавно председателя на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и 
следва неговите разпореждания. Уведомява дежурния в ОЦ и дежурния по ОСС за обстановката 
в общината и предприетите мерки.    

Оповестяването се извършва чрез  наличната телефонна система на БТК и мобилната 
телефонна свръзка на общинската  администрация и кметовете и кметските наместници. 
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През  цялото време оперативният дежурен по ОбСС обменя информация с дежурните в 
ОЦ – Добрич, в Областния съвет за сигурност –Добрич (ОСС) и в РУ на МВР - Каварна, 
РСПБЗН, ЦСМП, дежурния диспечер във „В и К Добрич“ЕООД и в „Електроразпределение 
Север“АД, кметовете и кметските наместници.  

Оперативните дежурни  в ОбСС своевременно получават информация, регистрират и 
оповестяват съответните органи. През цялото време обменят информация с тях и докладват за 
хода на бедствието, взетите мерки по оповестяването на населението, сили и средства, 
застрашените населени места и необходимостта от помощ за ликвидиране на  последствията. 
Получената и дадената информация дежурният записва точно, отразява часа на получаването 
(предаването) и кой предава (на кого е предадено). 

Дежурната стая на общината е оборудвана с телефони, факс и компютър с достъп до 
интернет. Служителят по ОМП  в общината отговаря за осигуряване непрекъснатото дежурство 
в дежурната стая на ОбСС и оборудването. 

По време на СНАВР се поддържа постоянна връзка чрез стационарни и мобилни 
телефони, факс и електронна поща.  

При  обявено бедствено положение ОД в ОбСС осъществява връзка с:  
• ръководителя на операциите;  
• кмета на общината/щаба за изпълнение на ПЗБ;  
• ОЦ;  
• ОД на ОСС.  
Всяка промяна в обстановката по време на СНАВР се документира и се информират 

длъжностните лица, имащи отговорности по събитието. Обменът на информацията по време на 
СНАВР тече двустранно от мястото на събитието (ръководител на операциите, кмет на 
общината,  щаб за изпълнение на ПЗБ, дежурни по ОЦ и ОСС и др.) и обратно, като и в двете 
посоки се уточняват и осигуряват  нуждите от допълнителни  сили и средства, брой на 
пострадали, загинали, нужда от евакуация, стоки от първа необходимост и др.  

Оперативният център:  
• приема и оценява информация за възникналото бедствие; 
• уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система (ЕСС) и 

координира по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури; 
• уведомява органите на изпълнителната власт за възникнали бедствия; 
• включва допълнителни сили и средства на основните и други съставни части на ЕСС 

съгласно плана по искане на ръководителя на операциите. 
Информирането и оповестяването на населението се осъществява чрез местните и 

националните средства за масово осведомяване, както и чрез  кметовете и кметските 
наместници на населените места. 

Използвайки фиксираната мрежа на БТК АД при обявено бедствено положение се 
превключват/изграждат канали, чрез които се осъществява връзка между дежурния по ОбСС и 
дежурните по ОСС и в ОЦ на РДПБЗН – Добрич, и респективно и между общинския щаб за 
изпълнение на плана за защита при бедствия и областния щаб за изпълнение на областния план 
за защита при бедствия.   
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Чрез мобилните GSM оператори се осъществява връзка между дежурния по ОбСС,  кмета 
на общината, щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, ръководителя на операциите 
и частите от ЕСС. 

Обменът на информация между съставните части на ЕСС се осъществява по ред, 
определен в заповедта на кмета на общината за обявяване на бедствено положение, както и от 
решенията, взети на заседанията на Щаба. 

 
10. Ресурсно (финансово и материално) осигуряване на изпълнението на плана  
Материално-техническото осигуряване на мерки за провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи при авария в АЕЦ се организира от общинска 
администрация, съвместно с областна администрация, Областния съвет на БЧК, с МВР и 
другите министерства и ведомства, Държавна агенция „Държавен резерв и военно-временни 
запаси”. 

 
Инженерно-техническо осигуряване 
Маршрутите се поддържат от Агенция „Пътна инфраструктура” и от общините чрез 

сключени договори с дружества за пътно поддържане. 
Разчистването и събирането на радиоактивно замърсени материали, техника 

радиоактивни отпадъци се осъществява от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 
(ДПРАО) и РДПБЗН. 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира 
транспортирането на контейнерите за събиране на радиоактивни отпадъци до местата за 
обработка по отделен план. Отговорни за определяне на методите за обработване на 
радиоактивно замърсените отпадъци и почви, както и за погребването им са ДПРАО,БАН и 
инженерингови организации, съгласувано с МОСВ, МЗ, МЗХ и МИ. 

 
Медицинско осигуряване 
Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ при 

възникване на радиационна авария се осъществява от РЗИ чрез съвет за медицинско 
осигуряване. Медицинското осигуряване включва следните основни мероприятия: 

• йодна профилактика на населението; 
• определяне режим на поведение на болните и други; 
Първа медицинска помощ се оказва от екипите на ЦСМП,  общопрактикуващите лекари в 

населените места, засегнати от бедствието, от екипите на РДПБЗН и БЧК. 
Спешна медицинска помощ се оказва от мобилни специализирани екипи на ЦСМП и 

„МБАЛ-Каварна”ЕООД.   
Лекарска помощ в пълен обем и/или част от квалифицирана медицинска помощ се оказва 

в „МБАЛ-Каварна”ЕООД и в лечебните заведения на областта в рамките на тяхната 
компетентност и разрешение за дейност (със съдействието на МЗ и НЦРРЗ). При необходимост, 
в лечебните заведения на областта, се изпращат специалисти радиолози, радиобиолози и 
хематолози от НЦРРЗ и НЦХТ.  

 Специализирана медицинска помощ и лечение се оказва в МБАЛСМ ,,Н. И. Пирогов”; 
ВМА; УМБАЛ ,,Александровска”. 
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Изхранване на населението и силите 
С извършване на контролни измервания и анализ от лабораториите на хранителните 

стоки, радиоактивно замърсените се подлагат на съответна обработка или се извозват за 
преработка в продукти за дълготрайно съхранение. Ако радиоактивното замърсяване е над 
установените граници, хранителните стоки се унищожават. 

Чрез областния управител Държавна агенция „Държавен резерв и военно-временни 
запаси” съвместно с БЧК приемат заявките и информират Щаба за изпълнение на общинския 
план за защита при бедствия за възможностите за задоволяване потребностите на населението с 
необходимите хранителни и нехранителни стоки.  

След получаване на сигнал за авария в АЕЦ, кметът на общината  със заповед разпорежда 
на търговските обекти, попаднали в замърсените райони да започнат действия за извършване на 
херметизация на всички складове и магазини за хранителни стоки и заведенията за обществено 
хранене. За целта се подготвят необходимите материали - полиетилен, платна, капаци за 
прозорците и др. (от наличните складови наличности). Стоките, за които има данни, че са 
замърсени се подлагат на контрол. Лабораторен анализ на същите се извършва в 
специализираните лаборатории. При невъзможност за директна консумация, заразените 
хранителни припаси се подлагат на съответна обработка или се извозват в предприятия за 
преработка в продукти за дълготрайно съхранение. Негодните хранителни стоки се унищожават 
по съответния ред. В хранително-вкусовата промишленост се въвеждат специални режими за 
работа с оглед намаляването на радиоактивни изотопи в храните. 

Запасите от сухо мляко от Държавна агенция „Държавен резерв и военно-временни 
запаси” се пренасочват за децата и детските заведения. 

 
Информационно осигуряване на населението 
За своевременното информиране на населението за създадената обстановка е нужно: 
• готовност за използване на местните средства за масова информация /радио, телевизия 

и преса/ за оповестяване на населението и даване на указания за защита по всяко време на 
денонощието. 

• разясняване на населението чрез средства за масова информация особеностите на 
радиационната авария, поведението и действията на населението при аварията и информиране 
за обстановката (приложение № 3.1). 

 

Транспорт  
За осигуряване на необходимия транспорт се привличат автобуси и други транспортни 

средства от транспортни фирми, ведомствата и частните собственици от общините. 
Транспортното осигуряване включва: 
• извозване на пострадалите до болничните заведения; 
• бързо евакуиране на населението от застрашените райони; 
• придвижване на формированията към района на инцидента с радиоактивен източник за 

провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. 
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Необходимо е изготвяне на договори/споразумения със собствениците на 
бензиностанции и газостанции за осигуряване на техниката, участваща във възстановителните 
дейности с ГСМ за 3-7 дни;  

Длъжностно  лица  от  общинска администрация, координиращо осигуряването на 
транспорта – заместник-кмет „Финанси и икономическо развитие“.  

Наличните транспортни средства на структурите на министерства и ведомства са дадени 
в приложение №26. 

Разходите, свързани с предоставяне на транспортни средства за извозване на пострадали 
до местата за настаняване  или оказване на първа помощ, с актове за възлагане на транспортните 
фирми, се възстановяват от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 
МС. 

 

Източници на финансиране 
Финансовото и материално-техническото осигуряване се осигурява от общинския 

бюджет, бюджетите на министерства и ведомства, търговските дружества и едноличните 
търговци – за обектите им, структурните фондове на Европейския съюз и от други 
международни организации.  

Допълнителни финансови средства за ликвидиране на последици от бедствия би могло да 
се осигурят от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от 
бедствия съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. 
Резервът се усвоява по решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министерския съвет. Средствата се предоставят от централния бюджет и се 
разходват по бюджетите на министерствата, ведомствата и общините чрез корекция на 
бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и съответните първостепенни 
разпоредители с бюджетни кредити. 

Планът е съобразен с наличните сили и ресурси на Единната спасителна система. При 
необходимост, допълнителни сили и ресурси се осигуряват поетапно от отговорните за 
превенция и СНАВР ведомства и организации. В извънредни ситуации, при възможност, може 
да бъдат включени силите и ресурсите и на МО. При бедствия, при които Р България изпитва 
трудности да се справи само със собствения си технически и ресурсен капацитет, може да се 
обърне към други държави с молба за помощ. 

Органите на изпълнителната власт информират Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за получените от тях помощи и дарения 
от български и чуждестранни физически и юридически лица, неправителствени организации, 
както и за получените застрахователни обезщетения за предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последиците от бедствия, конкретните лица, на които те са разпределени, и 
обектите на които те са предоставени. Въз основа на постъпилата информация за помощи и 
дарения, постъпилите искания в комисията и след преценка на размера на нанесените щети от 
бедствието, председателят на комисията представя в Министерския съвет информация за 
необходимата допълнителна помощ от държави, международни организации и др. 

 

11. Отговорни органи и връзки  
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Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, с  актуализиран състав съгласно 
Заповед № 656/27.07.2017 г. на Кмета на община Каварна.  

Правилник за устройството и дейността на Общинския съвет за намаляване на риска от 
бедствия в община Каварна, приет на заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от 
бедствия в община Каварна на 8.08.2017 г. 

Работна група, определена с Решение № 3 по протокол № 1 на Общинския съвет за 
намаляване на риска от бедствия в община Каварна, прието на заседание на Общинския съвет за 
намаляване на риска от бедствия в община Каварна на 8.08.2017 г. 

 
12. Приложения  
3.1. Поведение и действие на населението при авария в АЕЦ и трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества;  
3.2. Видове аварии според количеството освободена активност и мащабите на 

разпространение;  
3.3. Класификация и характеристика на възможните аварии по ИНЕС;  
3.4. Състав на основните радионуклеиди, изхвърлени в атмосферата при авария в АЕЦ;  
3.5. Санитарно-хигиенни мероприятия при обща авария в АЕЦ;  
3.6. Разчет за осигуреността на населението с ИСЗ в община Каварна;  
3.7. Инструкция за употреба на йодни таблетки;  
3.8. Разчет за необходимите количества калиев йодид за йодна профилактика на 

населението до 45-годишна възраст на територията на община Каварна;   
3.9. Технически характеристики на ВВЕР и CANDU;   
3.10. Мерки за защита при трансгранично замърсяване от авария в АЕЦ “Черна вода”, Р. 

Румъния;   
3.11. Кратка характеристика на тритий;   
3.12. Общи правила за безопасност при радиационна авария;   
3.13. Критерии и схема за установяване на периметър на безопасност около зоната на 

авария с радиоактивен източник или материал;   
3.14. Отговорности на екипите, участващи в действията при ликвидиране на радиационна 

авария;  
3.15. Ред за организиране и провеждане на радиационно наблюдение и оповестяване;  
3.16. Мерки за безопасност при работа с радиоактивни вещества. Средства за защита от 

йонизиращи лъчения. Дезактивация;  
3.17. Провеждане на контрол на хранителните продукти при радиационна авария; 
3.18. Дозови критерии за вземане на решение за защита на населението;   
3.19. Разчет за укриване на населението в община Каварна;  
3.20. Схема за уведомяване при аварии с радиоактивни източници или ядрен материал;  
3.21. Схема за оповестяване на щабовете и силите.  

 
 
 
 



Приложение № 3.1 

 
 

Поведение и действие на населението  
при авария в АЕЦ и трансграничен пренос на радиоактивни вещества  

 
 

ПОВИШЕНА РАДИОАКТИВНОСТ 
 

 Опасност от РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ може да възникне вследствие на 

радиационна авария, трансграничен пренос или при нарушаване мерките за безопасност при 

работа с източници на йонизиращи лъчения. Въпросите, свързани със сигурността на атомните 

централи, имат първостепенно значение. Извършва се непрекъснат радиационен контрол и се 

предприемат изключително строги превантивни мерки за недопускане на аварийна опасност от 

АЕЦ. Осъществява се обмен на информация чрез Международната агенция по атомна енергия 

/МААЕ/ към ООН, подписани са двустранни спогодби между съседни страни за уведомяване и 

оказване на помощ.  

Вероятността за възникване на авария в атомна електроцентрала е сведена до възможния 

минимум. В подкрепа на сигурността е предвидена организация за реагиране в случай на авария. 

Разработени са планове и разчети и са предвидени средства за индивидуална и колективна 

защита. При радиационна обстановка хората може да получат облъчване от радиоактивното 

замърсяване: външно при престояване в замърсен район и вътрешно - чрез вдишване на 

радиоактивен въздух, както и чрез хранителни продукти и вода. При повишена радиоактивност 

съществува опасност за хората, но защитата от радиоактивно облъчване е възможна. 

Специализираните държавни органи предвиждат мерки за ограничаване на облъчването на 

населението, но за да можете да изпълнявате по-точно указанията при всяка конкретна ситуация 

е добре да имате предварителни познания. 

   

ИНСТРУКЦИЯ за АВАРИЙНА ГОТОВНОСТ 
  

Йодна профилактика се извършва само след разпореждане на Министерството на 
здравеопазването! 

Уточнете предварително най-близкия пункт за получаване на таблетки калиев йодид. 

Преди да пристъпите към йодна профилактика, прочетете внимателно инструкцията за 

употреба! 

 ВНИМАНИЕ! 
 Йодната профилактика не отменя необходимостта от прилагането на всички други 

мерки за защита! 
Индивидуалните средства за защита (ИСЗ) са: 

- граждански противогаз; 

- детски противогаз; 

- респиратор; 

- детска защитна камера. 

Проверете предварително разполага ли Вашето семейство с индивидуални средства за 

защита. 

Ако нямате, потърсете такива от кметството или от Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението”. 

Подгответе наличните ИСЗ. 

Ако в момента на аварията нямате ИСЗ, използвайте памучно-марлена превръзка, 
навлажнени носна кърпа или памучен плат, с които добре да закриете устата и носа! 
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Ползвайте за защита дрехи, изработени от плътни тъкани, гумирани и импрегнирани 

платове, полиетиленови платна. 

Решението за провеждане на евакуация се взема от компетентните държавни органи! 

Запазете спокойствие – ще имате достатъчно време за евакуиране! 

Съберете всички членове на семейството си! 

Вземете със себе си: 
- лични документи, ценни предмети и пари; 

- вещи за лична хигиена (сапун, кърпа, четка и паста за зъби и др.); 

 - облекло в съответствие със сезона (топли дрехи);  

- лекарствата, които ползвате за първа помощ и при хронични заболявания; 

- вещи за деца и бебета; 

- портативен радиоприемник; 

- други необходими предмети (фенерче, запалка, джобно ножче, туристически несесер и 

др.); 

Осигурете си хранителни продукти за 2-3 дни! 

Изключете електрическата, газовата и водопроводната мрежа! 

Заключете жилището си! 

Началото, начинът и посоката на евакуацията ще бъдат оповестени по радиото и по 
сиренната система 

Ако ползвате собствен транспорт, чуйте указанията, насочете се към диспечерския пункт 

и се включете в колоната! 

Ако ползвате обществен транспорт, след като чуете съобщение за начало на евакуацията, 

бързо се придвижете до най-близката до дома ви спирка. 

Получаване на инструкции по радио и телевизия 
Включете радиото на програма „Хоризонт”, а телевизора – на „Канал 1”. 

Местното радио, радиовъзел или местен телевизионен кабелен канал, както и 

радиоколите на полицията също ще ви информират своевременно за по-нататъшните ви 

действия. 

Какви съобщения трябва да очаквате: 
- да изчакате допълнителна информация; 

- да се укриете; 

- да проведете йодна профилактика; 

Ако ви бъде наредено да се укриете в жилището си: 
Всички трябва да се укрият, а домашните животни – да се приберат. Влезте в жилището, 

затворете всички външни врати и прозорци и спуснете щорите и пердетата. 

Изключете всички климатични и вентилационни системи, вкарващи въздух отвън. 

Пристъпете към херметизация на предварително определеното помещение в дома ви, в 

което е необходимо да има радио или телевизор. 

Подгответе индивидуалните средства за защита (противогази, респиратори и др.) и 

останете в херметизираното помещение. 

Не напускайте мястото. 

 

Поведение на населението извън 30-километровата зона на АЕЦ,  
както и на населението в зоната, в случай че не е наложително извършването на 

евакуация 
 

• Спазвайте лична хигиена: 
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• Измивайте ръцете си старателно, особено преди хранене, къпете се всекидневно. 

Дишайте през носа, а при излизане през маска или навлажнена кърпа. При влизане в жилището 

трябва да събуете обувките и да свалите връхните дрехи, съхранявайте ги отделно. 

• Не допускайте замърсяване на вашето жилище: 

• Децата трябва да останат вкъщи до изясняване на обстановката. Затворете прозорците и 

добре ги уплътнете, проветрявайте само при тихо време и то чрез прозорец, на който сте 

поставили в 3-4 пласта тензух или друго парче плат. Не метете и не тупайте, почиствайте 

ежедневно с влажна кърпа. При ползване на прахосмукачка, изходящата струя трябва да се 

филтрира допълнително през мокра кърпа. Изпирайте често дрехите и спалното бельо, не 

сушете на открито. Хранителните продукти съхранявайте в плътно затворени съдове, следете 

указанията и конкретните мерки за кулинарната им обработка. 

 

Когато сте на открито: 

• Не предприемайте излети и разходки сред природата. Ограничете пътуванията, особено 

по черни и прашни пътища. Необходимо е често да се мият улиците и тротоарите. Не метете 

двора, оросявайте със струя вода тревните площи и обливайте пътеките около къщата си. Не 

сядайте на тревата и другите зелени площи. Не се къпете в открити водоеми. 

Обработка на хранителни продукти и вода: 

• Не консумирайте хранителни продукти, за които е обявена временна забрана. За 

предпочитане е да използвате наличните консервирани и други трайни хранителни продукти. 

Ако се налага пренасяне на храни, поставете ги в найлонови торби.  

• Запазването на хранителните продукти да става в мазета, затворени килери и ниши или 

в херметически затварящи се съдове. Обработвайте и приготвяйте храните в затворени 

помещения. Изключете от менюто си листниковите зеленчуци и млякото. Сравнително по-

безопасни са оранжерийните плодове и зеленчуци, морковите, картофите, птичето и свинско 

месо, както и океанската риба. Използвайте сухото мляко за ежедневното меню на децата.  

• Замърсените хранителните продукти, които не подлежат на термична обработка, 

консумирайте само след обилно измиване с вода и допълнително изкисване за 24 часа. При 

готвенето обезкостете и нарежете месото на парчета до 70 г., накиснете го във вода (1:4) за 24 

часа и изхвърлете водата. Сварете месото и изхвърлете първия бульон.  

• Вода за питейни и домакински нужди да се взема само от закрити, контролирани и 

разрешени за ползване водоизточници. Препоръчително е децата да пият предимно минерална 

вода с ниско съдържание на радон. 

Мерки за опазване на животните и селскостопанската продукция: 

• През първия период на високо замърсяване, животните да не се извеждат от оборите, да 

се преустанови пашата, а храненето да става с навлажнени концентрирани или с груби фуражи. 

Боксовете и другите закрити помещения да се измиват ежедневно с вода. Останалите на открито 

сено и други фуражи да се ползват след отстраняване на горния слой (10-15 см.). Добитите през 

периода фуражи да се складират за около 2 месеца. Реколтата да се събира във възможните най-

късни агротехнически срокове. За намаляване степента на замърсеност на растителните 

суровини, спазвайте конкретните указанията на компетентните органи за обработването на 

продуктите и сроковете за използването им. 

 



        Приложение № 3.2 

 

 

Видове аварии  

според количеството освободена активност и мащабите на разпространение  

 

 

І. Видове аварии, според количеството освободена активност 

В зависимост от изходните събития и пътищата на развитие на аварията и от 

количеството освободена активност, характера на средата в която се разпространява тази 

активност (пара, вода, газ и др.), авариите се подразделят на пет класа: 

Авария от първи клас 

Съпроводена е със скъсване на главен циркулационен тръбопровод на първи контур и 

пълно стопяване на активната зона. Мигновенно след разрива на тръбопровода мощността на 

реактора бързо пада до нивото на остатъчното топлоотделяне. Относителната мощност след 

1 s. е 14 – 16%,  след 10 s. – 7-9%, след 50 s. – 6% и след 100 s. – 5,3%. До 4 s. налягането от 

125 kg/cm достига до 85 kg/cm, след  4 s. достига до 60 kg/cm, а в 30 s. се изравнява с 

налягането в херметическият блок. Скороста на изтичане на топлоносителя (около 165 т.) 

зависи от площа на отвора, като основното количество изтича в първите секунди (примерно 

до 8 s. изтича около 62%). Температурата на горивните елементи нараства много бързо. До 

35 s. настъпва разрушаване на 100% от обвивките на топлоотделящите елементи в активната 

зона, а в резултат на остатъчното топлоотделяне и химическите реакции, ядреното гориво 

след 6 min започва да се стопява. Температурата достига  до 2400º С, при което след около 

540 s. зоната се разрушава (за около 900 s. ще се стопи около 10% от горивото, за 960 s. – 

40%, 1450 s. – 60%, а след 40 min – 80%. Общото количество на изхвърлените радио-

нуклеиди може да достигне около 10 на 8 степен кюри. Аварията е съпроводена с взивове и 

интензивно топлинно излъчване, което довежда до образуването на пожари, както в 

машинната зала, така и в съседните сгради и помощните съоръжения на централата. 

Авария втори клас 

Съпроводена е със скъсване на главния циркулационен тръбопровод на първи контур, 

когато блокът работи на максимална мощност. Течът на първи контур завършва с пълно 

изтичане на водата от реактора в продължение на няколко десетки секунди (до 4 s. 

налягането от 125 kg/sm се понижава до 85 kg/sm, след  4 s. налягането достига до 60 kg/sm, а 

в 30 s. се изравнява с налягането в херметичния блок). Нивото на водата 1s. след скъсването 

спада до горния край на активната зона,  в 8 s. зоната остава без вода, а в 30 s. първи контур е 

изцяло празен. Верижната реакция на делене в активната зона на реактора се прекратява с 

автоматично сработване на аварийната защита. В помещенията, където се намира 

авариралото оборудване се изхвърля активност, натрупана във водота на първи контур в 

количество на повече от 10 на 4 степен кюри, при което около 45% от нея се превръща в 

пара. Температурата на топлоотделящите елементи бързо достига границите 800-900° С, а 

тяхната обвивка губи своята херметичност. От първи контур се освобождават продукти на 

ядрено деление, чиято активност при 100% разхеметизиране на топлоотделящите елементи 

може да достигне до 10 на 7 степен кюри. При стопяване на 10% от ядреното гориво в 

активната зона радиоактивните изхвърляния в херметичните и обслужващите помещения и в 

атмосферата за първите 12 min могат да бъдат 2,2х10 на 12 степен Бк за йод-131 и 8,8х10 на 

13 степен Бк за радиоактивни благородни газове. 

Авария трети клас 

Свързана е с мигновено скъсване на тръбопровод – 100 mm. или с течове от 

оборудването на първи контур, превишаващ 200 l/h. В този тръбопровод е монтирана дюза с 

d=32mm., която в значителна степен ще намали скоростта на изтичане на топлоносителя при 

скъсване на същия. Изтичането може да се конпенсира и със щатните системи за 

безопасност. В този случай от първи контур изтича общо 78 т. горещ топлоносител, като 40% 

от него се превръща в пара, която води до повишаване на налягането в херметичния бокс. 
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Налягането достига до 1,2 kg/sm се задържа до 2 min., след което започва да се понижава 

вследствие  работата на спринклерната система. Освободената паро-въздушна смес съзържа 

продуктите на деление в количества пропорционални на тяхната активност във водата на 

първи контур и на вероятността за отделянето им от водата в паровъздушната среда. 

Възможно е вследствие силното парообразуване, увеличаване налягането в помещението и 

неорганизираното разпространение на газообразни, летливи и нелетливи продукти на 

деление в помещенията на АЕЦ и околната среда. Във въздуха на херметичните помещения, 

а след това и във атмосферата чрез вентилационни тръби може да се отделе максимално 10 

на 10 степен Бк йод-131 и 3,2х10 на 14 степен Бк радиоактивни благородни газове. 

Развитието на този клас авария зависи от това, дали изтичането на топлоносителя става от 

изключваната или неизключващата се част на контура и от възможностите за компенсир-ане 

на изтичащия топлоносител с щатни средства. Максималното количество радиоактивни 

продукти, което може да постъпи в помещенията на АЕЦ, възлиза на 10 на 4 степен кюри 

радиоактивни газове и йод-131 – 2,10 на 2 степен. 

Авария четвърти клас 

Характеризира се с утечки на течни газообразни среди, намиращи се в повишено 

налягане и температура в количества превишаващи 100l/h. При този клас авария има 

неорганизирани утечки на вода от неплътностите на запорната арматура и а жилите. При 

подобни течове в обема на технологичните помещения  постъпва главно вода, а не пара. 

Характерна особедност на тези течове се явява опасноста както от вода, така и от отделящи 

се от нея газове и изотопи на йода в различна форма. Налягането между отделните 

помещения не се изменя, но активността в технологичните помещения може да превиши 

допустимите граници. Възможно е през вентилационната тръба на АЕЦ в атмосферата да 

пастъпи йод-131 в количества не повече от 3х10 на 10 степен Бк/денонощие на радиоактивни 

благородни газове, с което не се превишават допустимите норми при нормална работа. 

Радиационна опасност съществува само за персонала при влизане в хермитеческите 

помещения в началния период след спиране на раектора. Възможно е неконтролирано 

пренасяне на радиоактивни вещества посредством оборудването, обувките или дрехите на 

персонала.  

Авария пети клас 

Свързана е с утечкина вода от обекти, съдържащи активни вещества при температура 

100° С. Това са първи контур в разхладено състояние, контурът на водата за биологическа 

защита, водата от хранилищата за течни радиоактивни отпадъци и други. Такива утечки 

могат да се получат по време на профилактични и ремонтни работи, а също така и при 

замяна на едно или друго оборудване (арматура, контролно-измервателни прибори и др.). 

Възможно е неконтролирано пренасяне на радиоактивни вещества с преносно оборудване и 

материали, с обувки или чрез дрехите на персонала, при което мощността на еквивалентната 

доза от гама излъчване достига до 500-1000 микроренгена/секунда, а концентрацията на 

радиоактивния йод в помещенията – 10 на 9 степен кюри/литър. 

 

ІІ. Видове аварии, според мащабите на разпространение 

В зависимост от мащабите на разпространение на освободените радиоактивни 

вещества авариите се подразделят на следните три типа: 

Локална авария 

Ситуация, при която е възникнала авария, чийто радиационни последствия се 

ограничават само в едно помещение (здание) или съоръжение на АЕЦ, при което е възможно 

облъчване на персонала и замърсяване на зданието и съоръженията до нива по-високи от 

пределно допустимите. Оборудването на основните възли и агрегати от първи контур, 
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защитната обвивка, зданието на реакторното отделение и други са запазени. Изтичането на 

радиоактивни изотопи е констатирано само от дозиметрическите прибори в реакторните 

помещения. Към този тип спадат авариите от четвърти и пети клас, при която е възможно 

изтичане на топлоносител от първи контур или свързването му с разливане на течни 

радиоактивни отпадъци в херметично или полуобслужващо помещение. 

Местна авария 

Ситуация при която е възникнала аварията, чийто радиационни последствия обхващат 

само промишлената площадка на АЕЦ и е възможно облъчване на персонала и замърсяване 

на зданията и съоръженията, намиращи се на площадката с по-високо ниво от установените 

норми. Към този тип спадат трети клас авария. Невъзможно е радио-активно замърсяване на 

втори контур, при което еквивалентната доза може да достигне до 500-1000 

микроренгена/секунда, а концентрацията на радиоактивните благородни газове в машинната 

зала – до 10 на 7 степен кюри/л. Замърсяването на площадката на АЕЦ може да стане 

например при скъсване на тръбопровод за течни радиоактивни от-падъци, скъсване на баки 

за течни радиоактивни отпадъци, падане на сухи радиоактивни продукти при 

транспортирането им или по друг начин. Еквивалентнта доза на отделни участъци на 

площадката може да стигне до 1000 микроренгена/секунда. 

Обща авария 

Ситуация при която е възможно авария, чийто традиционни последствия се 

разпространяват извън площадката на АЕЦ и довеждане до облъчване на населението и 

замър- сяване на околната среда с по-високи степени от допустимите при нормални условия. 

Възникват при радиационна авария от първи и втори клас. 

 



Приложение № 3.3 
 
 

Класификация и характеристика 
на възможните аварии по (INES) ИНЕС 

 
 

За класифициране на авариите според тежестта на последствията за самата АЕЦ, за 
околната среда и населението е използвана класификацията на INES, разработена в МААЕ. 
Три основни критерии са взети под внимание при класифициране на авариите:  

- въздействие на аварията върху околната среда и населението;  
- въздействие на аварията върху самата АЕЦ  и персонала; 
- състояние на бариерите за защита в дълбочина. 
Първите два критерия практически не отчитат типа и особеностите на ядрената 

инсталация, както и първопричините и пътя за развитие на аварията. 
В тази класификация авариите са разделени на осем групи, както е показано 

схематично в таблица №1, където трите колони представляват последствията в съответствие 
с изброените по-горе критерии.  

В съответствие с тази класификация, авариите влизащи в петте горни нива, от ниво 7, 
където голяма част от съдържанието на активната зона се изхвърля, до ниво 3 включително, 
където дозата на външно облъчване е еквивалентна на една десета от годишно допустимото 
дозово натоварване и е нарушена целостта на бариерите, обезпечаващи защита в дълбочина, 
могат да се разглеждат като надпроектни аварии. 

По същия начин, авариите влизащи в най-ниските три нива, от 2 до ниво 0 
включително, могат да се разглеждат като проектни аварии.  

Случаите, класифицирани по тази скала се отнасят само за аварии, влияещи на 
ядрената и радиационна безопасност.  

Индустриални аварии или други, които не са свързани с ядрената безопасност не са 
класифицирани. Те са отнесени към клас 0. така например грешки или пропуски, засягащи 
конвенционалната част на АЕЦ се отнасят към същата група. По същия начин са 
класифицирани и външни събития като пожар, падане на самолет или земетресение, които 
сами по себе си са много важни, когато не предизвикват потенциален радиационен риск.  
                                                 

Таблица №1 Основна структура на скалата на  INES 
 

 К р и т е р и и 

Въздействия извън 
площадката 

Въздействие на 
площадката 

Разрушаване на 
защитите в 
дълбочина 

7 
Тежка 
авария 

Много голямо изхвърляне: 
широкоспектърни ефекти 
върху здравето на хората и 
околната среда  

  

6 
Сериозна 

авария 

Значително изхвърляне: 
изисква пълно изпълнение  
на планираните 
контрамерки 

  

5 
Авария с 
рискове 
извън 

площадката 

Ограничено изхвърляне: 
частично изпълнение на 
планираните контрамерки 

Значителни повреди на 
активната зона на 
реактора (защитните 
бариери) 

 

4 Малко изхвърляне: Значителни повреди на  
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Авария без 
особен риск 

извън 
площадката 

облъчване на населението 
в допустимите норми 

активната зона на 
реактора (защитните 
бариери) преоблъчване 
на работници с възможна 
смърт  

3 
Сериозен 
инцидент 

Много малко изхвърляне: 
облъчване на населението 
с части от допустимите 
норми 

Силно замърсяване: 
остри ефекти върху 
здравето на един или 
повече работници 

Близо до авария – 
няма останали 
защитни бариери 

2 
Инцидент 

 
Значително замърсяване: 
преоблъчване на един 
или повече работници 

Инциденти със 
значителни 
откази на 
средствата за 
безопасност 

1 
Аномалия 

  

Надхвърляне на 
регламентиращия 
експлоатационен 
режим 

0 
Събитие под 

скалата за 
оценка 

Отклонение 

Няма значение  за безопасността  

Събитие 
извън 

скалата за 
оценка 

 
Няма отношение   
       

 
към  безопасността 
 

 

 
 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА АВАРИИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ  
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
Класификацията на събитията от гледна точка на въздействието им върху околната 

среда може да бъде изразено от условията на изхвърляне на продукти на делене, облъчване 
на населението или прилагане на съответни действия, които могат да бъдат предприети за 
защита на населението, с цел ограничаване на последствията от изхвърлянията.  

От тази гледна точка, по-пълна характеристика  на последствията за околната среда и 
населението от показаната Таблица №1 може да се даде както следва:  

Ниво 7 
- по-голяма част от съдържанието на активната зона, включваща смес от кратко 

живущи и дълго живущи продукти на делене  се изхвърля от централата, в количество 
радиологично еквивалентно на няколко десетки хиляди терабекерела Йод 131;  

- такова изхвърляне ще причини моментален остър здравен ефект, както и здравни 
ефекти със закъснение върху населението, флората и фауната на обширни области, 
включващи територии на повече от една страна. Пример за такъв тип авария е аварията в 
Чернобил през 1986 г.  

Ниво 6 
- външно изхвърляне на количество радиоактивни продукти радиологично 

еквивалентно на хиляди до няколко десетки  хиляди терабекерела Йод 131;  
- като резултат е необходимо пълно прилагане на противоаварийния план за 

ограничаване на здравните последствия за населението и околната среда. Няма пример за 
такава авария.  
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Ниво 5 
- външно изхвърляне на количество радиоактивни продукти радиологично 

еквивалентно на стотици до хиляди  терабекерела Йод 131;  
- като резултат е необходимо частично прилагане на противоаварийния план за 

ограничаване на здравните последствия за населението и околната среда. Пример за такъв 
тип авария е аварията в Три-Майл-Айлънд – САЩ през 1979 г. 

Ниво 4  
- външно изхвърляне на  радиоактивност в количества, водещи до дозово натоварване 

на най-облъчената група от населението от няколко милисиверта. Това дозово натоварване 
кореспондира с годишно допустимата доза, приета в санитарните норми на много страни; 

-  като резултат, мерките които трябва да бъдат предприети се ограничават до локален 
контрол на хранителни продукти. Определени мерки обаче трябва да бъдат предприети на 
централата за предотвратяване на по-нататъшно разрушаване и възстановяване на бариерите 
за защита в дълбочина и довеждане до безопасно състояние на реактора. Пример за такъв тип 
авария е аварията в Сен Лорен – Франция през 1980 г.  

Ниво 3 
-  външно изхвърляне на радиоактивност в количества, водещи до дозово 

натоварване на най-облъчената група от населението от няколко десети милисиверта;  
- като резултат не е необходимо прилагане на мероприятия за защита на населението 

и околната среда. Определени мерки обаче трябва да бъдат предприети на централата за 
предотвратяване на по-нататъшно разрушаване и възстановяване на бариерите за защита в 
дълбочина и довеждане на реактора до безопасно състояние. Пример за такъв тип авария е 
аварията във Ванделос – Испания през 1989 г.  
 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА АВАРИИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ  
С ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ ВЪРХУ САМАТА АЕЦ 

 
Класификацията на събитията от гледна точка на въздействието им върху централата 

независимо от възможностите за изхвърляне в околността, взема под внимание преди всичко 
разпространението на радиоактивни продукти вътре в границите на площадката, но извън 
системите за локализация.  

Тъй като значително взаимодействие върху централата може да бъде причинено от 
повреждане на активната зона, състоянието на горивото и обвивката са взети под внимание 
при класифицирането на авариите. 

От тази гледна точка, по пълна характеристика на последствията за централата и 
експлоатационния персонал от дадената Таблица №1 може да се даде както следва:  

Ниво 5  
- тежки повреждания или стопяване на активната зона. Под     тежки повреждания 

трябва да се разбират случаите, когато повече от няколко процента от радиоактивните 
продукти на делене са изхвърлени от ТОЕ (топлоотделящите елементи) 

Ниво 4 
- частични повреждания на активната зона. Границите от тези повреждания са трудно 

определими, но тук се приема, че под частични повреждания се разбират случаите, когато 
повече от 10% от обвивката на ТОЕ е разхерметизирана, или има стопяване на гориво, или 
повече от 0,1%  от радиоактивните продукти на делене в активната зона е изхвърлено от 
ТОЕ;  

- други случаи, водещи до облъчване и замърсяване на работниците с дози от 
порядъка на 1 Сиверт (тази доза води до остри здравни ефекти). 

Ниво 3  
- силно замърсяване и (или) преоблъчване на работниците, в това число: 
Случаи, водещи до значително облъчване на няколко работници (индивидуалната 

доза надхвърля 50 мили-Сиверта). 
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Силно замърсяване на обслужваемите зони, водещо до получаване на ефективно 
дозово натоварване на няколко работника, еквивалентно на повече от 50 мили-Сиверта  или 
вероятност за получаване на дозов еквивалент, отнесен към определен орган, повече от 500 
мили-Сиверта, или  

Случаи, водещи до съществуването на значителни количества радиоактивност в 
помещенията, непредвидени по проект, които изискват провеждането на съответни 
контрамерки. В този случай терминът “значителни количества” може да се интерпретира по 
следния начин:  

а) Замърсяване с течни радиоактивни продукти, включващи обща активност на всички 
нуклиди с изключение на трития, от порядъка на няколко стотици гигабекерела Йод 131.  

б) Газово изпускане в сградата на АО (апаратно отделяне), включващо активност с 
радиологична значимост еквивалентна на няколко гигабекерела Йод 131. 

От гледна точка на критерия за класификация, съобразно въздействието на аварията 
върху самата АЕЦ и персонала, ниските нива 2, 1  и 0 са равнозначни, доколкото при тях не 
са нарушени бариерите за защита в дълбочина и няма нарушаване на допустимите дози за 
облъчване на персонала, или повреждане на активната зона.  

 
КРИТЕРИИ ЗА ЗАЩИТА В ДЪЛБОЧИНА 

 
Безопасността на ядрените инсталации се осигурява от: 
а) Проект: При разработване на проекта, определено количество бариери се 

предвиждат за предотвратяване на радиоактивни изхвърляния, тяхната цялост се обезпечава 
чрез резервиращи се системи за безопасност; 

б) Надзор: Осигурява се чрез периодично провеждане на тестване, ППР (планово 
предупредителен  ремонт), поддръжка и инспектиране на системите и съоръженията важни 
за безопасността с цел осигуряване функционалността им при поискване. 

в) Експлоатация: Ядрената инсталация трябва да се поддържа в състояние, 
съответстващо с технологичния регламент за експлоатация. 

г) Култура на безопасност: Коректно отношение към проблемите на безопасността 
трябва да бъде поддържано непрекъснато. 

Както е отбелязано в INSAG-3 от сериите за безопасност на МААЕ, озаглавена 
„Основни принципи за безопасност на АЕЦ” концепцията за защита в дълбочина включва 
изграждане на система от защитни бариери, недопускащи настъпване на повреди и 
разрушения на АЕЦ, както и на самите бариери. За разлика от първите два критерия, 
класификацията на авариите от гледна точка на критерия за защита в дълбочина, взема под 
внимание появяването или възможното появяване на едно иницииращо събитие и 
състоянието на системите за безопасност при възникване на това събитие, чиято 
работоспособност е необходима за поддържане целостта на защитните бариери. 
Несработването на необходимите системи,  в необходимото време, различни за различните 
иницииращи събития, води до нарушаване на защитните бариери и изхвърляне на 
радиоактивни продукти. В класификационната Таблица №1, всички аварии над ниво 3, до 
ниво 7 са следствие на нарушаване функциите или различна степен разрушение на защитата 
в дълбочина.  

В този случай, една друга дефиниция на надпроектна авария може да бъде дадена: 
авария, за която инженерните системи за защита в дълбочина не са оразмерени или при която 
функциите им, вследствие на откази са нарушени до степен, позволяващи изхвърляния в 
околната среда над определени граници.  

При работа с приетата класификация INES под определена граница, се разбират тези 
изхвърляния, дефинирани за класификационно ниво 3. 

Събитията, включващи нарушаване на защитата в дълбочина, основно се разделят в 
две възможни групи: иницииращи развитието на авариен процес събития, изискващи 
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функционирането на системите за безопасност, или излизането от строя на система (системи) 
за безопасност без иницииращо събитие, изискващо тяхната работа.  

В първа група, иницииращо събитие е отклонение на технологичния процес от 
нормалния, предизвикващо функциите за безопасност. За този случай, в проекта са 
предвидени системи за безопасност, в степен да ограничат последствията от събитието до 
приемливо ниво. Класификацията на тези събития зависи от:  

- очаквана честота на настъпване на събитието; 
- възможни последствия, при положение че системите за безопасност действат 

неадекватно; 
- работоспособност на обезпечаващите системи за безопасност. 
Във втора група, без да е налице отклонение от нормална експлоатация, излизането от 

строя на система (системи) за безопасност, може да доведе до тежки последствия, ако някое 
от иницииращите събития, изискващи функционирането на излезлите от строя системи 
събитие, настъпи.  

В съответствие с описаното по-горе, иницииращите събития могат да бъдат 
класифицирани по следния начин – Таблица № 2. 

 
 Таблица № 2 

Честота на настъпване Очаквани Вероятни Малко вероятни 
Степен на съответствие на 
системите за безопасност 

реални постул. реални постул. реални постул. 

 1 1Р 2 2Р 3 3Р 
1. Пълно 0,1 - 1,2 - 2,3 - 
2. Адекватно 1,2 0 2,3 0 3 1,2 
3. неадекватно 3+ 3 3+ 2,3 3+ 2,3 

   
 Числата в клетките означават нивото на аварията в съответствие с 

класификационната Таблица №1.  
Случаите, обозначени със знака (+) могат да се причислят към аварии от по-високи 

нива, в зависимост от тяхното въздействие върху централата и околната среда.  
Съобразно очакваната честота на настъпване, иницииращите събития са разделени на 

три групи, както следва:  
1. Очаквани – покриват нормалната експлоатация и очаквани експлоатационни 

преходни процеси; 
2. Вероятни – събития, които са с малка вероятност на настъпване, но имат очаквана 

честота на появяване по време на проектния срок на служба, по-голяма от 1х10-4 за реактор-
година; 

3. Малко вероятни- събития, които съобразно проекта на централата са още по-малко 
вероятни от тези по-горе (пример за този тип авария е така наречената МПА – максимална 
проектна авария).  

По нататък Таблица №2 е допълнително разделена според това дали иницииращото 
събитие  действително е настъпило или не:  

Реални (R) – Приложими, когато иницииращото събитие  действително е реализирано.  
Постулирани (P) -  Приложими, когато иницииращото събитие  действително не е 

реализирано. Постулираните иницииращи събития са онези, за които разрушените системи 
за безопасност са проектирани  с цел ограничаване на последствията от настъпването им. 
Постулираните иницииращи събития могат следователно да бъдат идентифицирани от 
проектните основи на централата. За някои системи за безопасност е възможно да бъдат 
взети под внимание повече от едно постулирано иницииращо събитие и тогава за 
класифициране на аварията трябва да се избере онова, даващо най-високото ниво по скалата 
от Таблица №1.  
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Изпълнението на функциите за безопасност на АЕЦ се реализира от една или повече 
системи за безопасност. 

- Пълно - всички системи за безопасност и компонентите, които са предвидени по 
проект да се справят с определено иницииращо събитие, с цел намаляване на последиците са 
напълно работоспособни. 

- Адекватно – за някои системи за безопасност нивото на работоспособност е по-
ниско от необходимото за поддържане на състоянието в експлоатационните граници, но все 
още е достатъчно за ограничаване последиците от настъпилото събитие. Това може да бъде 
случай, когато системите за безопасност, които са проектирани за изпълнение на определени 
функции на безопасност са неработоспособни за известен период, с последващо 
възстановяване на работоспособността им.  

- Неадекватно – нарушената работоспособност на системите е от такова естество, че 
те не могат да изпълняват функциите за безопасност.  

При избор нивото на аварията по Таблица №2, се използува инженерна оценка при 
вземане под внимание следните съображения: 

- начално време за коригиращи действия; 
- трудности при овладяване на аварията, поради грешна информация или липса на 

такава. 
Някои случаи могат да бъдат класифицирани едно ниво по-високо при:  
- отказ по обща причина на системи за безопасност; 
- операторски грешки, предизвикани от недостатъчна култура на безопасност; 
- нарушение на експлоатационните граници, без предприемане на корективни 

действия, показващи недостатъчна култура на безопасност; 
- оценяване непредприетите процедури за овладяване като неадекватни; 
- изясняване на недостатъци и откази причинени от недостатъци в програмата за 

поддръжка. 
Външни и вътрешни събития като пожари, наводнения, външни експлозии и урагани, 

при използване на Таблица № 2, не са класифицирани като иницииращи събития, но 
системите за безопасност би трябвало запазят работоспособността си с отчитане на този вид 
“инициатори”.  

Някои събития, сами по себе си от малко значение за безопасността, може да бъде 
предвестник  на по значими събития. Като допълнение на стандартното приложение на 
Таблица №2, такива събития трябва да бъдат оценени, вземайки под внимание действието на 
системите за безопасност при реализиране на потенциално възможното развитие на процеса.  

 
 

СПИСЪК НА НАДПРОЕКТНИТЕ АВАРИИ ЗА 
 ВВЕР 440, ПРОЕКТ В-230 

 
На базата на класификационните схеми и критерии, предложени от INES за 

международна скала за оценка на авариите, особеностите на проекта ВВЕР-440 проект В-230 
и резултатите от изследванията на аварийните режими, проведени в Енергопроект, в 
съответствие с приложените определения за естеството на надпроектните аварии е съставен 
следния списък, който не трябва да се смята окончателен. 

Списъкът на авариите е оформен в табличен вид, където са приети следните 
обозначения:  

- в колоната АЕЦ, К1 е съкратено обозначението на енергоблоковете на АЕЦ 
„Козлодуй” 1, които са типичен проект В-230, К2 е съкратено обозначение на 
енергоблоковете на АЕЦ „Козлодуй” 2, където са междинен вариант между В-230 и В-213; 

- знакът (+) в колоните за състояние на системите за безопасност означава наличност 
на една от резервиращите се системи и съответно знакът (-) означава пълен отказ на 
системата; 
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- оперативните наименования на помпите от системите за безопасност, представляват 
целите подсистеми; 

- в колоната изход, знакът (+) класифицира аварията съобразно скалата на INES под 
ниво 3, а знакът (-) на това ниво или над него, т.е. в класа на надпроектните аварии. Знакът 
(?) означава, че няма конкретни резултати от изхода на тази авария, в наличието на два знака 
(+) и (-) означава, че изходът зависи от прилагането или неприлагането на определени 
аварийни процедури.  

1. Аварии, за които инженерните системи за защита в дълбочина не са оразмерени (в 
Таблица № 2 – в групата на малко вероятните събития).  

 
 

Иницииращо 
събитие ЕЦ 

Работоспособност на системите 
за безопасност 

зход 

ПАП ПАЗ ПСС 
1АПЕЛ 

ехн. 

ода 
1.1. Теч от Iк. екв. сечение 2 х 
Ду 500 1/К2 /+ 

+ 

1.2. Теч от Iк. екв. сечение 1 х 
Ду 200 1/К2 /+ 

+ 
 

1.1. Теч от Iк. екв. сечение 2 х 
Ду 200 1/К2 /+ 

+ 
 

 
2. Аварии, за които инженерните системи за защита в дълбочина  са оразмерени, но 

откази в работата им могат да доведат до надпроектни изхвърляния (в Таблица №2 – в 
групите на вероятните и на очакваните събития). 

 

Иницииращо 
събитие 

ЕЦ 

Работоспособност на системите за 
безопасност зход 

ПАП 
1

ПАЗ ПСС 
1АПЕЛ Т. вода 

2.1.Теч от Iк.екв. 
сечение 1 х Ду 200 1/К2 

-
/+ 

+ 
 

+ 
 /+ 

2.1.1. 
1/К2 

-
/+ 

+ + 
/+ 

2.1.2. 
1/К2 

-
/- 

+ + 
/- 

2.1.3 
1/К2 

-
/+ 

+ + 
/+ 

2.1.4 
1/К2 

-
/+ 

- + 
/+ 

2.1.5 
1/К2 

-
/+ 

+ - 
/- 

2.2.Теч от Iк. екв. 
сечение 2 х Ду 100 1/К2 

-
/+ 

+ 
 

+ 
 /+ 

2.2.1. 
1/К2 

-
/+ 

+ + 
/+ 

2.2.2. 
1/К2 

-
/- 

+ + 
/- 
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2.2.3 
1/К2 

-
/+ 

+ + 
/+ 

2.2.4 
1/К2 

-
/+ 

- + 
/+ 

2.2.5 
1/К2 

-
/+ 

+ - 
/- 

2.3.Теч от Iк.екв. 
сечение 1 х Ду 100 1/К2 

-
/+ 

+ 
 

+ 
 /+ 

2.3.1. 
/К2 

-
/+ 

+ + 
/+ 

2.3.2. 
1/К2 

-
/- 

+ + 
/+ 

2.3.3 
1/К2 

-
/+ 

+ + 
/+ 

2.3.4 
1/К2 

-
/+ 

- + 
/+ 

2.3.5 
1/К2 

-
/+ 

+ - 
/- 

2.4.Теч от Iк.екв. 
сечение 1 х Ду 32 1/К2 

-
/+ 

+ 
 

+ 
 

2.4.1. 
1/К2 

-
/+ 

+ + 
/+ 

2.4.2. 
1/К2 

-
/- 

+ + 
/+ 

2.4.3 
1/К2 

-
/+ 

+ + 
/+ 

2.4.4 
1/К2 

-
/+ 

- + 
/+ 

2.4.5 
1/К2 

-
/+ 

+ - 
/- 

2.5.пълно обезточване, без тръгва не на нито един ДГ За време повече  от 
2.5.1. При теч от I контур с 
екв.сечение 1х ДУ 200 

  
? 

2.5.2. При теч от I контур с 
екв.сечение 1х ДУ 100 

  
? 

2.5.1. При теч от I контур с 
екв.сечение 1х ДУ 100 

  
? 

2.5.1. При теч от I контур с 
екв.сечение 1х ДУ 32 

  
? 

2.5.1. Без теч от I контур    10-12 ч 
2.6. Пълна загуба на пит.вода без прилагане на процед. от операт.персонал 
2.7. Некомпенсируем теч от БОК   

 
 В случаите, разглеждащи малки течове – т. 2.3.1. Теч от I-ви контур през еквивалентно 

сечение Ду100 и т.2.4.1. теч от  I-ви контур през еквивалентно сечение Ду32, които 
принадлежат към групата на „малките течове”, където налягането в I-ви контур зависи от 
налягането във   II-ри контур, липсата на ПАП и „зависването” на налягането в I-ви контур ще 
доведе до невъзможност от включване на ПАЗ, ако не се предприеме незабавно аварийно 
разхлаждане на I-ви чрез   II-ри контур. Т.е. при допълнително наслагване на такава грешка на 
оперативния персонал, ще се достигне до прегряване, разрушаване на зоната и изхвърляния 
над допустимите. 



Приложение № 3.4 
 

Състав на основните радионуклиди, изхвърляни в атмосферата при авария в АЕЦ 

 

№ Радионуклид 
% от общата 

активност 

Период на 

полуразпадане 

І РАДИОАКТИВНИ  БЛАГОРОДНИ   
 ГАЗОВЕ 42  

1 Криптон-85  10,3 г. 
2 Криптон-85 м  4,4 ч. 
3 Криптон-87  78 мин. 
4 Криптон-88  2,8 ч. 
5 Ксенон - 133  5,27 дни 
6 Ксенон - 135  9,13 ч. 
ІІ ЙОД 38  
1 Йод - 131  8,05 дни 
2 Йод - 132  2,3 ч. 
3 Йод - 133  21 ч 
4 Йод - 134  53 мин. 
5 Йод - 135  6,7 ч. 

ІІІ СТРОНЦИЙ 0,9  
1 Стронций - 89  5,27 дни 
2 Стронций - 90  27,7 г 
3 Стронций - 91  9,67 ч. 

ІV ЦЕЗИЙ 0,7  
1 Цезий - 134  2,06 г. 
2 Цезий - 137  30 г. 
V ЦИРКОНИЙ  1  
1 Цирконий - 95  65,5 дни 
2 Цирконий – 97  17 ч. 

VІ ДРУГИ 17,4  
1 Рубидий – 86  18,6 дни 
2 Итрий -90  64 ч. 
3 Итрий -91  58,8 дни 
4 Ниобий - 95  35 дни 
5 Молибден – 99  66,7 ч. 
6 Технеций – 99 м  6,05 ч 
7 Рутений - 103  39,4 дни 
8 Рутений - 106  369 дни 
9 Барий - 137  30 г. 

10 Лантан – 140  40,2 ч. 
11 Церий - 144  284 дни 

 



Приложение № 3.5 

 

 

Санитарно-хигиенни мероприятия при обща авария в АЕЦ 

  

 

1. Разузнаване и системен контрол на радиоактивно замърсяване на атмосферния 

въздух, питейната вода и почвата. 

 

2. Осигуряване на експертна оценка за годността на хранителни продукти от 

представителни средни проби, взети от складовите бази и търговската мрежа в страната. 

 

3. Незабавно блокиране на наличните количества сухо мляко и детски храни в 

складовете на търговската мрежа,производителите и създаване на система за снабдяване на 

детските контингенти. 

 

4. Организиране на измерване на съдържанието на йода в щитовидната жлеза и 

целотелесната активност на представителни групи от рисковия контингент на населението, с 

оглед оценка на дозовото натоварване. 

 

5. Предварителна оценка на очакваното дозово натоварване на бременни жени, 

респективно плода, с оглед препоръки за прекъсване на бременността при опасност от 

раждане на деца с малформации. 

 

6. Организиране  на измерването и оценката на радиоактивното замърсяване в 

районите на почивните станции, планинските и черноморските курорти и други 

туристически обекти. 

 

7. Оценка на целесъобразността от провеждане на масови мероприятия на открито. 

 

8. Провеждане на санитарно-хигиенни мероприятия с оглед неразпространение и 

допълнително радиоактивно замърсяване на околната среда и работната среда. 

 

9. Определяне на подходящи диети за контингентите от общественото хранене 

(ресторанти, столове, закусвални). 

 

10. Организиране, въвеждане и контролиране на режима на  поведение на 

организираните детски контингенти в страната. 

 

11. Организиране на засилен санитарен контрол върху транспортирането и 

реализацията  на хранителни  продукти. 

 

12. Провеждане на целенасочени здравно-просветни мероприятия за поведение на 

населението при радиоактивно замърсяване. 

 

13. Оценка на риска от развитието на радиобиологични ефекти на основата на 

данните от мониторинга на околната среда, съдържанието на радиоактивни вещества в 

организма, очакваното постъпление на радиоактивни вещества в човешкия организъм, 

ефектът на защитните съоръжения. 

 

14. Медицинско освидетелстване на всички лица, подложени на външно облъчване 

или инхалиране на радиоактивни вещества в резултат на аварията, в дози над пределно 

допустимите. 



Приложение № 3.6 

 

Разчет за осигуреността на населението с  ИСЗ в община Каварна  

 

 

Населено 

 

място 

 

Детски камери 

ДК-72 

Детски противогази 

ДП-1 

Детски противогази 

ДП-2 

Противогази 

ГП-1, МБГП, 

БСС, ДП-2 

Противогаз 

или респиратор 
Респиратор 

О
б

щ
 б

р
о
й

 

н
а
се

л
е
н

и
е 

До 1,5 год.  1,5 – 9 год.  10 – 14 год. 15 - 19 год. 

Работещо 

население  

 

Население 

неработещо 

 
Н

ео
б

х
. 

 
О

си
г.

 

  

% 

Н
ео

б
х
. 

 

О
си

г.
 

% 

Н
ео

б
х
. 

О
си

г.
 

% 

Н
ео

б
х
. 

О
си

г.
 

% 

Н
ео

б
х
. 

О
си

г.
 

% 

Н
ео

б
х
. 

О
си

г.
 

% 

Каварна 160 160  826 826  609 609  538 538  589 589  3148 3148  10873 

Белгун 4 4  39 39  22 22  19 19     179 179  329 

Било 0   0   0   0      12 12  15 

Божурец 0   5   1 1  2 2     41 31  94 

Българево 8 8  56 56  30 30  46 46     433 433  1125 

Видно 0 0  3 3  1 1  4 4     72 72  113 

Вранино 2 2  25 25  15 15  11 11     55 55  214 

Иречек 0   0   0   0      1 1  2 

Камен бряг 0   1 1  0   0      28 28  47 

Крупен 0   1 1  1 1  0      17 17  28 

Могилище 0 0  5 5  1 1  2 2     31 31  76 

Нейково 0 0  3 3  3 3  0      39 39  56 

Поручик Чунчево 0   0   0   1 1     15 15  20 

Раковски 2 2  20 20  8 8  10 10     123 123  213 

Свети Никола 0   2 2  0   1 1     130 130  181 

Селце 0   7 7  0   2 2     48 38  90 

Септемврийци 9 9  69 69  43 43  37 37     139 69  441 

Топола 1 1  5 5  4 4  4 4     62 42  136 

Травник 1   7 7  1 1  1 1     8 8  18 

Хаджи Димитър 0   0   0   2 2     58 48  72 

Челопечене 1 1  3 3  4 4  4 4     36 26  65 

Общо 188 188 100 1077 1077 100 743 743 100 684 684 100 6841 589 9 4657 4675 100 14208 



Приложение № 3.7 
 
 

Инструкция за употреба на йодни таблетки  
 

 
Моля, прочетете внимателно инструкцията за съхранение и консумация на йодни 

таблетки и стриктно спазвайте описаните в нея положения. Ако имате въпроси се обръщайте 
към здравните заведения и към органите на Гражданска защита.  

В никакъв случай не употребявайте йодните таблетки произволно.  
 
Общи сведения за йодните таблетки 
Таблетките са произведени от австрийската фирма „Lannacher Heilmittel Ges” m.b.H, a-

8502 Lannacch, Austria.  
 
Съдържание: 
1 таблетка съдържа: 65 mg калиев йодид, съответстващ по съдържание на 50 mg йод. 
 
Приложение на йодните таблетки 
Йодните таблетки се пият с цел профилактика за защита на щитовидната жлеза от 

поемането и натрупването в нея на радиоактивен йод след авария в атомна електроцентрала. 
Поемането на йодните таблетки намалява и даже елиминира риска от рак на щитовидната 
жлеза вследствие на натрупване на радиоактивен йод в нея.  

 
Внимание! Йодните таблетки се вземат само в дозировката, описана в таблицата след 

решение за вземането им от оторизираните органи: 
- за населението – Министерство на здравеопазването  
- за персонала на АЕЦ – от Ръководителя на аварийните работи. 
Същите определят времето на започване на профилактиката и нейната 

продължителност.  
 
Кой трябва да взима йодни таблетки:  
- децата и подрастващите (до 16 години); 
- бременните жени и кърмачките; 
- населението от 17 до 45 годишна възраст.  
 
Забранява се вземането на йодни таблетки от хора, страдащи от:  
- алергия към йода; 
- херпетиформен  дерматит; 
- пемфигус вулгарис; 
- миотониа конгенита;  
- алергичен васкулит.  
 
Йодните таблетки се вземат по лекарско предписание при следните заболявания: 
- нарушение на функциите на щитовидната жлеза; 
- бронхиална астма; 
- бъбречна недостатъчност; 
- имунна недостатъчност. 
 
Децата под 1 годишна възраст, бременните жени, кърмачките и хората, страдащи от 

нарушение на функциите на щитовидната жлеза трябва да вземат йодните таблетки под 
лекарски контрол. 

 



 

2 
 

 
Начин на употреба 
За да се избегне или намали нежеланото дразнене на стомашния тракт йодните 

таблетки се вземат след ядене, като се натрошават и се поемат с много течности. 
 

Дозировка – дневна доза, която не бива да се надвишава: 
  

Възраст 
Йоден 

еквивалент 
[mg] 

Калиев 
йодид 

[mg] 

Брой 
таблетки 

Новородени до 1 месец 12,5 16,3 1/4* 
От 1 до 2 месеца 12,5 –25 15 – 30 1/4 - 1/2 

От 2 месеца до 3 години 25 32,5 1/2 
От 3 до 12 години 50 65,0 1 
От 12 до 45 години 100 130 2 

Бременни и кърмачки ** 100 130 2 
 
* - дава се само една доза  
** - дават се само две дози 
 
Внимание! Максималната доза  да не е повече от 1 грам, йодните таблетки да не се 

вземат в продължение на повече от 10 дни. 
 
Странични ефекти 
Страничните ефекти се проявяват слабо. Някои от тях са: 
- метален вкус; 
- гадене и повръщане; 
- стомашно неразположение; 
- диария; 
- зачервяване на кожата; 
- сърцебиене; 
Моля не забравяйте, че йодните таблетки предпазват само щитовидната жлеза от 

попадане на радиоактивен йод в нея, но не защитават от другите радиоактивни вещества, 
които се отделят при авария в АЕЦ. Допълнителни защитни мерки, като укриване, 
използване на индивидуални средства за защита и евакуация ще Ви бъдат разпоредени от: 

За населението – МЗ 
За персонала на АЕЦ – от Ръководителя на аварийните работи; 
 
Внимание! Да се пазят от деца! 
 
Условия за съхранение: Да се съхраняват на  тъмно както са пакетирани от 0о С до 30о 

С при влажност 40% до 90%. Слабото покафеняване на таблетките не променя техните 
качества. 

 
 



  

         Приложение № 3.8 

 

 

Разчет за необходимите количества калиев йодид за йодна профилактика на  

населението до 45-годишна възраст на територията на община Каварна 

 

 

Населено място Наличен брой таблетки Брой жители до 45 г. 

С. Белгун  164 

С. Било   14 

С. Божурец   35 

С. Българево   431 

С. Видно   25 

С. Вранино   116 

С. Иречек   - 

Гр. Каварна  5512 

С. Камен бряг   5 

С. Крупен  4 

С. Могилище  25 

С. Нейково  3 

С. Поручик Чунчево  3 

С. Раковски   93 

С. Свети Никола   431 

С. Селце  29 

С. Септемврийци  301 

С. Топола  59 

С. Травник  14 

С. Хаджи Димитър  12 

С. Челопечене  24 

Общо за община Каварна: 43200 6918 

 



Приложение  № 3.9 

 

 

Технически характеристики на ВВЕР и CANDU 

 

№ Характеристика ВВЕР CANDU 

1. Гориво U-235 обогатен до 3-5 % Необогатен уран 

2. Забавител Обикновена вода Тежка вода  

3. Топлоносител Обикновена вода 
Тежка вода или обикновена 

вода 

4. Радиоактивни  отпадъци 
Малко количество 

високоактивни отпадъци 

Голямо количество 

средноактивни отпадъци 

6. Налягане в раб. контур 15 Mpa 9 – 10 MPa 

7. 
Коефициент на 

реактивност 
 - VE + VE 

8. Количество гориво 37 тона; 79,5 тона 55 тона 

9. Смяна на горивото 
Спиране за презареждане 

на всеки 12 до 18 месеца  

Презареждане по време на 

работа  

10. Мощност 440;  1000 мегавата 720 мегавата 

11. Разположение  Вертикално Хоризонтално 

12. Радиотоксичност 

J-131, Cs-134, 

 Cs-137, Sr-90, 

 Ce-144, Te-99m 

J-131, Cs-134, Cs-137, Sr-90,  

Ce-144, Te-99m тритий, който е 

лесно разпространим, не може 

да се локализира и е силно 

радиотоксичен 

 

 



Приложение  № 3.10 

 

 

Мерки за защита при трансгранично замърсяване от авария в  

АЕЦ „Черва вода”, Република  Румъния  

 

 

1. Кратко описание на АЕЦ „Черна вода” - Румъния, работеща с реактори тип 

„Канду” 
АЕЦ „Черна вода” е разположена н р. Дунав, на около 60 км. североизточно от 

територията на България. 

 През м.юли 1996 г. в Румъния беше въведена в експлоатация АЕЦ „Черна вода” с един 

реактор от тип „КАНДУ”. Това е канадски реактор и е най-разпространения тип от т.н. 

„Реактори с тежка вода под налягане” (HWR). Съкращението „КАНДУ”, преведено от 

английски език, означава „Канадски на деутерий и уран”. Топлоотделящите елементи се състоят 

от таблетки от необогатен уран. Те са разположени хоризонтално в канали, изработени от 

циркониеви сплави. Тези канали са разположени в басеин, запълнен с тежка вода с ниски 

температури и налягане. Характерно за този тип реактори е, че като забавител се използва тежка 

вода под налягане, а като топлоносител се използва обикновена, или тежка вода под налягане. 

Топлоотделящите елементи могат да се подменят и при работещ реактор. 

 

2. ВЪЗМОЖНИ АВАРИИ В РЕАКТОР ТИП „КАНДУ” 

При ядрена авария в реактор тип „КАНДУ” е възможно: 

• разхерметезиране на активната зона и изхвърляне на ядрено гориво в околната среда; 

• изтичане на топлоносителя и/или забавителя. 

При възникване на ядрена авария с реактор от този тип ще се отделят същите изотопи, 

както и при авария с АЕЦ „Козлодуй”. Затова при трансграничен пренос от Румъния на 

територията на нашата страна се прилагат защитни мерки, описани в Националния план за 

действие при авария в АЕЦ „Козлодуй”.Поради това, че като забавител и топлоносител се 

използва тежка вода, при ядрена авария в реактор тип „КАНДУ” е възможно да се получи 

допълнително изхвърляне на тритий в околната среда под формата на пари. Утежняване на 

радиационната обстановка и допълнителни замърсявания ще се получат при валежи. В този 

случай основното замърсяване ще бъде във водни басейни (например р. Дунав), подпочвените 

води питейните водоизточници. Затова при мониторинга на замърсяванията с радиоактивни 

вещества е необходимо да се следи за замърсявания с тритий. 

 

3. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА (
3
Н) И МОНИТОРИНГ 

3.1. Получаване на тритий 

Тритият (
3
Н) е безцветен газ, изкуствено получен изотоп на водорода, чийто ядро се 

състои от един протон и два неутрона. Тритият е мек бета -лъчител с енергия 18.61 keV и с 

период на полуразпад 12.3 години. Максималният среден пробег във въздуха на бета частиците 

е 0.7 mm, а в кожата - 1µm. Той се съединява с кислорода на въздуха и образува оксиди (HTO) 

тежка вода и T2O (тритиев оксид - свръх тежка вода). 

3.2. Постъпване, натрупване и извеждане от организма 
Тритият може да постъпи в организма по дихателен път, през кожата и чрез стомашно – 

чревния тракт. 

Постъпилият в организма на човека тритий съществува в две отделни съединения – 

свободен HTO и органически свързан. Ефективният период на полуотделяне от организма на 

свободния HTO е 9,7 денонощия, а за органически свързаният – на два пъти за 30 и 450 

денонощия. 
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Независимо от начина на постъпване в организма, тритият се натрупва равномерно по 

органите и тъканите. 

Тритият се отделя от организма чрез бъбреците, белите дробове, чрез стомашно - 

чревният тракт, слюнчените и потните жлези и чрез млякото. 

3.3. Здравни ефекти 
Високи дози HTO предизвикват остра лъчева болест. 

При по-продължително постъпване на тритий в организма се наблюдават незначителни 

промени в кръвната картина и функциите на бъбреците. Възможно е да възникнат ракови 

образувания на кожата с различна локализация. 

3.4. Измерване 

Поради ниската му енергия детектирането (измерването) на трития е трудна задача и 

изисква висока точност и специална методика. За целта се правят анализи на разтвори (проби) с 

течни сцинтилатори, като разтвора (пробата) се размесва с детектора, който представлява течен 

сцинтилатор. Това прави анализа много скъп. В България няколко  лаборатории, които 

извършват анализи на съдържанието на тритий във води, растения, почви и др. проби от 

околната среда  - лаборатория по „Радиохимия” на Химически факултет на СУ „Св. Кл. 

Охридски”, лабораторията на ИЯИЯЕ-БАН, лабораторията на МОСВ. Същите разполагат със 

съвременна  апаратура и методика за анализ на тритий. 

При ядрена авария в АЕЦ „Черна вода” проби за анализ за съдържание на тритий (
3
Н) ще 

се взимат от хранителни продукти от растителен и животински произход от околната среда. 

Същите да се изпращат за анализ в лабораториите посочени по-горе.  

 

4. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ АВАРИЯ С АЕЦ „ЧЕРНА ВОДА” - РУМЪНИЯ. 

От казаното по горе се налага, освен мерките, предвидени досега в случай на ядрена 

авария в Националният план, да се вземат допълнително следните мерки за защита: 

4.1. Разузнаване и системен контрол на съдържанието на тритий във водите, почвите, 

растенията и хранителните продукти. 

 

 

 



 Приложение № 3.11 

 

 

Кратка характеристика на тритий  

 

АЕЦ „Черна вода” в Република Румъния работи с реактор тип „Канду”. Поради това, че 

като забавител и топлоносител се използва тежка вода, при евентуална авария е възможно 

изхвърляне на тритий в околната среда под формата на пари. Затова при мониторинга на 

замърсяването с радиоактивни вещества трябва да се следи за замърсявания с тритий. 

Тритият е безцветен газ, изкуствено получен изотоп на водорода, чието ядро се състои от 

един протон и два неутрона. Тритият е мек бета-лъчител с енергия 18.61 keV и с период на 

полуразпад 12.3 години. Максималният среден пробег във въздуха на бета частиците е 0.7 mm, а 

кожата 1 микрон. Той се съединява с кислорода на въздуха и образува оксиди НТО (тежка вода) и 

Т20 (тритиев оксид- свръх тежка вода). 

Тритият може да постъпи в организма по дихателен път, през кожата и чрез стомашно-

чревния тракт. Постъпилият в организма на човека тритий съществува в две отделни съединения – 

свободен НТО и органически свързан. Независимо от начина на постъпване в организма, трития се 

натрупва равномерно по органите и тъканите. Той се отделя от организма, чрез бъбреците, белите 

дробове, чрез стомашно-чревният тракт, слюнчените и потни жлези и млякото. 

Високи дози НТО предизвикват остра лъчева болест. При по-продължително постъпване на 

тритий в организма се наблюдават незначителни изменения в кръвната картина и функциите на 

бъбреците. Възможно е да възникнат ракови образувания на кожата с различна локализация. 

Поради ниската му енергия, измерването на трития е трудна задача и изисква висока 

точност и специална методика. За целта се правят анализи на разтвори (проби) с течни 

сцинтилатори, като пробата се размесва с детектора, който представлява течен сцинтилатор. 

Това прави анализа много скъп. В България има само една лаборатория, която извършва 

анализи на съдържанието на тритий във вода, растения, почви и други проби от околната среда – 

лабораторията по „Радиохимия” на Химическият факултет на СУ „Св.Климент Охридски”. 

Същата разполага със съвременна сложна апаратура и методика за анализ на тритий. 



Приложение № 3.12 

 

 

Общи правила за безопасност на аварийните екипи при радиационна авария  

 

 

1. Да се вземат всички необходими предпазни мерки за защита от йонизиращи 

лъчения, при дейности в зоната на аварията; 

 

2. Никога да не се предприемат дейности  без необходимото защитно  облекло и 

оборудване. Да се знаят правилата за употребата им; 

 

3. Всички дейности трябва да  бъдат извършвани така, че погълната доза да бъде 

минимална; 

 

4. Да се познават  нивата на погълнатата доза, при които е необходимо извеждане на  

член  от аварийния екип извън зоната на аварийно-спасителните работи; 

 

5. Да не се престоява дълго в зони, където мощността на дозата е по – висока от 1 

mSv/h. 

 

6. Да се работи с повишено внимание и възможно  по-кратко в зони  където 

мощността на дозата е по- висока от 10 mSv/h. 

 

7. Да не се извършват дейности в зони, където мощността на дозата е по- висока от 

100 mSv/h, освен ако не е под контрол на специалист от НЦРРЗ и се отнася за 

животоспасяващи дейности. 

 

8. Да се работи при минимално време, максимална защита  и максимално разстояние 

от източника на лъчение. 

 

9. Да се планира предварително дейността  в зоната на повишен радиационен фон. 

 

10. Да не се предприемат излишни рискове. Да не се яде, пие или пуши в замърсената 

зона. 

 

11. При съмнение за правилност на действие, да се търси съвет от ръководителя на 

аварийните дейности. 



Приложение № 3.13 

 

Критерии и схема за установяване на периметър на безопасност около зоната на авария 

с радиоактивен източник или материал  

 

Ситуация Първоначално безопасно разстояние 

Неповредена опаковка с етикет категория І-

бял, ІІ-жълт, ІІІ-жълт 

Огражда се зоната непосредствено около 

пакетите 

Повредена опаковка с етикет категория І-

бял, ІІ-жълт, ІІІ-жълт 

Огражда се зона с радиус 30 метра или 

радиус при показания  от 100 µSv/h 

Неповреден източник за  масова употреба 

(пожароизвестителен датчик) 

Огражда се зоната непосредствено около 

източника 

Друг вид незащитени или неразпознати 

източници (повредени или неповредени) 

Огражда се зона с радиус 30 метра или 

радиус при показания  от  

100 µSv/h 

Разлив на радиоактивно вещество 
Огражда се зона с радиус 30 метра от 

границите на разлива 

Голям разлив на радиоактивно вещества 
Огражда се зона с радиус 300 метра от 

границите на разлива 

Пожар, експлозия в обекти с радиоактивни 

вещества, отработено ядрено гориво, 

разпръскване на плутоний 

Огражда се зона с радиус 300 метра или 

радиус при показания  от 100 µSv/h 

Експлозия или пожар включващи ядрено 

оръжие 
Огражда се зона с радиус 1000 метра 

Средства за обозначаване на периметъра на безопасност: 

1. Знаци със символ за радиоактивност, флагове, табели; 

2. Ограничителни въжета в сигнален цвят (жълто или червено); 

3. Метални стойки за закрепване на въжетата; 

Скица на периметър на сигурност около зона  на авария: 
 

 Посока на вятъра 

Периметър на 

безопасност при 100 

µSv/h или зададено 

безопасно 

разстояние 

Периметър на сигурност  

Пункт за контрол 

на достъпа 

Пункт за 

контрол на  

замърсяването 

и достъпа 

Зона за 

деконтаминиране 

Медицински екип 

Място на 

радиологичния 

екип 



 

 

Приложение № 3.14 

 

 

Отговорности на екипите, участващи в действията при ликвидиране на радиационна 

авария с радиоактивни източници  

 

Отговорности на органите на изпълнителната власт 

Министерският съвет: 

• ръководи, координира и контролира защитата на населението и провеждането на 

СНАВР; 

• определя мерки за защита на населението при авария в АЕЦ; 

• взема решение за въвеждане в действие на Външния авариен план за АЕЦ  

• взема решение за прекратяване на действието на Външния авариен план за АЕЦ  

•  Пресцентърът на МС ръководи, координира и определя реда за разпространение на 

информацията за населението. 

Министърът на вътрешните работи: 

• планира, организира и осигурява обществения ред, пожарната и аварийната 

безопасност при провеждането СНАВР в зоните за аварийно планиране и при евакуиране на 

населението; 

• планира, организира, а при необходимост въвежда допълнителна организация на 

движението за осигуряване на СНАВР, както и при евакуационните превози и преселване; 

• планира и организира екипи и средства за провеждане на пожарогасителни и  

спасителни дейности на площадката на АЕЦ и в зоната за неотложни защитни мерки; 

• планира и осигурява обществения ред и пропускателен режим на граничните 

контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и на обединените контролно-пропускателни 

пунктове (ОКПП), изграждани по границата на зоната за неотложни защитни мерки; 

• осъществява контрол на корабоплаването по р.Дунав; 

• съвместно с компетентните органи от изпълнителната власт и АЕЦ „Козлодуй” 

планира и осигурява дозиметричен контрол и индивидуални средства за защита на 

предвидените за работа в зоната за аварийно планиране служители на министерството; 

• поддържа комуникационни канали с органите на изпълнителната власт. Събира, 

обработва и предава оперативна информация за обстановката и предприетите действия; 

• поддържа и осигурява работата на постове за радиационен мониторинг и 

уведомяване на териториалните органи на изпълнителната власт; 

• организира и поддържа система за уведомяване и взаимодействие между органите на 

изпълнителната власт;  

• поддържа в готовност оперативен резерв от индивидуални средства за защита на 

населението; 

• събира, обработва и анализира всички данни, които характеризират радиационната 

обстановка в страната и ги предоставя на Министерския съвет и на другите органи на 

изпълнителната власт; 

• изпълнява функциите на дублиращ орган и пункт за връзка за уведомяване при 

авария и оказване на помощ в съответствие с Конвенцията за оперативно уведомяване при 

ядрена авария и Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна 

обстановка; 

• съвместно с МЗ извършва радиационен контрол на хората, преминаващи през ОКПП 

на зоните за аварийно планиране и на държавната граница; 

• съвместно с Министерство на отбраната (МО) извършва радиационен контрол на 

осемте ОКПП развърнати на границата на зоната за неотложни защитни мерки; 
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• обменя информация с Центъра за наблюдение и информация (MIC) на ЕС, EARDCC 

на НАТО, и съответните органи по гражданска защита на страните, с които има подписани 

двустранни споразумения; 

• отчита и използва данните от аварийната станция към Националната автоматизирана 

система за непрекъснат контрол на гама-фона на територията на Република България 

(BULRaMo) в съответствие с Наредбата за изграждане, експлоатация и развитие на 

Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в 

Република България (ДВ, бр. 112 от 1997 г.) и от аварийната станция на системата RODOS за 

оценка на радиационната обстановка и дозовото натоварване на населението; 

• планира и осигурява дозиметричен контрол и индивидуални средства за защита 

(ИСЗ) на предвидените за работа в зоната за аварийно планиране служители на 

министерството. 

Председателят на Агенцията за ядрено регулиране: 

• изпълнява функциите на централен орган и пункт за връзка за уведомяване при 

авария и оказване на помощ съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена 

авария и Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна 

обстановка; 

• предоставя информация на други държави и на международни организации, 

включително и чрез системите за уведомяване ECURIE на ЕС и ENAC на МААЕ; 

• при авария уведомява и периодично информира международни организации, 

съседни държави, както и държави, които могат да бъдат засегнати, чрез контактните точки 

на страните им; 

• събира и обработва постъпващите данни, които характеризират аварията и 

радиационната обстановка, прави прогнози за развитието им и за последиците за 

населението и ги предоставя на Министерския съвет; 

• поддържа авариен екип като част от администрацията си 

Министърът на здравеопазването: 

• определя здравни норми за защита на населението и лицата, участващи в СНАВР в 

случай на авария; 

• осигурява кадрово, техническо и финансово функциониране на структурните звена 

за аварийно планиране; 

• разрешава по изключение извършването на дейности от доброволци при 

превишаване на установените дозови граници на облъчване; 

• при вземане на решение за прилагане на защитни мерки, съгласувано с Председателя 

на АЯР предлага допълнителни критерии, вторични нива и временни норми за аварийно 

облъчване; 

• разработва дългосрочна прогноза за възможните радиационни последствия, оценява 

радиационно обусловения риск и предлага превантивни мерки за защита на населението; 

• обменя информация за радиационната обстановка при авария със Световната 

здравна организация (СЗО) и Комитета за здравна сигурност (КЗС) на ЕС; 

• използва данните от аварийната станция към Националната автоматизирана система 

за непрекъснат контрол на гама-фона на територията на Република България (BULRaMo) и 

данните от изчисленията, извършени със системата RODOS за оценка на радиационната 

обстановка и дозите  на населението;  

• организира снабдяването на лечебните и здравни заведения с лекарствени средства 

за радиационна профилактика и лечение на облъчени лица; 

• възлага на Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и 

отделите „Радиационен контрол” на РЗИ да: 

-  подържат непрекъснато екип от специалисти на разположение за действие при 

авария; 
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-  оценяват прогнозираната и предотвратимата доза и предлагат радиационно-

хигиенни защитни мерки за населението, в това число: 

• използване на препарати за йодна профилактика на населението в съответствие с 

критериите за вземане на решения; 

• препоръчване на провеждането на евакуационни мероприятия; 

• определяне на изискванията към обществената и личната хигиена; 

• определяне и контрол на режима на хранене на рисковите групи от населението; 

-  ръководят извършването на деконтаминация на пострадалите лица, постъпващи в 

лечебните заведения; 

-  извършват медицинско осигуряване на лицата в случай на авария, като: 

• осигуряват специализирана и експертна помощ на лечебните заведения; 

• диагностична преценка на облъчените при аварията лица; 

• медицинско освидетелстване на всички лица, засегнати от аварията; 

- съвместно с ГДПБЗН - МВР извършват радиационен контрол на хората, 

преминаващи през ОКПП в зоните за аварийно планиране и на държавната граница; 

-  извършват окончателна оценка за вида на облъчването и лъчевото натоварване на 

населението след приключване на ликвидационните работи, включително  определяне на 

изотопния състав на радиоактивните замърсявания и радиоактивно замърсения район; 

-  събират, обработват и оценяват данните от радиационните измервания и предоставят 

резултати в това число: 

• измервания на радиационния фон и замърсяването с радиоактивни вещества на 

питейни води и хранителни продукти за населението, като осигуряват експертна оценка на 

тяхната годност за консумация; 

• съдържанието на изотопите на йода в щитовидната жлеза и целотелесната активност 

на представителни и рискови групи от населението; 

• оценка на ефективната доза, получена от отделни лица, групи и населението като 

цяло; 

• извършват регистрация, медицинско освидетелстване и диспансерно наблюдение на 

аварийно и инцидентно облъчените лица; 

• провеждане от НЗРРЗ на обучение на медицински и други специалисти и екипи за 

действие при авария; 

• възлага на Националния медицински координационен център (НМКЦ) на МЗ да: 

- участва в изготвянето на план за медицинско осигуряване на пострадалите; 

-  осигурява непрекъснато и постоянно управление, организиране и координиране на 

дейностите по медицинско осигуряване на засегнатите от аварията лица; 

-  координира потоците на медицинска евакуация по назначение; 

-  събира, обработва и предоставя информация за медицинската обстановка в страната; 

-  изготвя експертни оценки за състоянието и възможностите на медицинските сили и 

средства на страната; 

-  координира дейността на медицинските екипи и националните консултанти; 

-  събира ежедневно от регионалните центрове по здравеопазване данни за разкритите 

и свободните легла в лечебните заведения; 

-  изгражда, поддържа и управлява информационна система с база данни за 

регистрираните лечебни заведения и възможностите им по медицинско осигуряване на 

пострадалите в резултат на аварията; 

-  организира денонощно дежурство и поддържа готовност за действие в случай на 

авария; 

-  организира обучението на медицински и други специалисти и екипи за действие при 

авария. 
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Министърът на околната среда и водите: 

• контролира замърсяването с радиоактивни вещества на компонентите на околната 

среда; 

• прогнозира последствията от развитието на радиационната обстановка върху 

обектите от околната среда, проследява и анализира миграцията на радионуклидите с 

екологична значимост; 

• поддържа Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на 

радиационния гама-фон в Република България (BULRaMo); 

• събира, обработва и оценява данните от измерванията за радиоактивното 

замърсяване на компонентите на околната среда и представя резултатите на Министерския 

съвет; 

• възлага, финансира и контролира изследвания и разработки за радиационна защита 

на обекти от околната среда; 

• поддържа авариен екип като част от администрацията си 

• предоставя данни за състоянието на околната среда в съответствие с подписаните 

международни договори, по които Република България е страна. 

Министърът на отбраната: 

• осигурява модулни формирования за радиационно разузнаване, дезактивация на 

техника, санитарна обработка на хора и за участие в евакуация на населението с транспортни 

средства; 

• съвместно с МВР осигурява работата на 2 (два) броя ПуСО, разгърнати в близост до 

ОКПП и разгръща 6 (шест) броя ПуСО на основните входно-изходни пътища с готовност за 

изпълнение на задачи по извършване на специална и санитарна обработка за защита на 

населението, техниката, материалните и културните ценности; 

• планира и организира приемането и лечението на облъчени и пострадали лица в 

Центъра за лъчево поразени, разположен на територията на ВМА-София, в съответствие с 

този план. 

Министърът на земеделието, храните и горите: 

• подготвя и поддържа сили и средства за своевременно реагиране при авария на АЕЦ 

за защита на обектите на селското стопанство в засегнатите райони от територията на 

страната; 

• координира дейността на лабораториите от системата на МЗХГ към 

Селскостопанска академия, БАБХ 

• поддържа актуален план за действие при авария на АЕЦ и организира въвеждането 

му при необходимост; 

• събира и оценява дозите на обектите на селското стопанство и предлага на 

Министерския съвет радиационно-защитни мерки за минимизиране на допълнителното 

дозово натоварване на населението;  

• организира и провежда радиационен мониторинг и контрол на животни, растения, 

почви и селскостопанска продукция, в това число и на контролно-пропускателните пунктове 

на държавната граница;  

• съвместно с министъра на транспорта и министъра на вътрешните работи 

организира евакуация на племенните селскостопански животни от засегнатите райони; 

• планира и организира превантивни и дългосрочни мерки по защитата на животните 

и хранителните продукти и фуражите от замърсяване с радиоактивни вещества; 

• поддържа авариен екип, като част от администрацията си 

• определя технологии за обработка на храни, фуражи, почви и друга 

селскостопанската продукция замърсени с радиоактивни вещества и режима на ползване на 

земеделските земи в зоната за аварийно планиране; 
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• събира, обработва и оценява данните от радиационния контрол на обектите от 

селското стопанство, представя на Министерския съвет резултатите, както и предложения за 

прилагане на защитни мерки;  

• разпорежда организиране и осигуряване на ОКПП за животни, фуражи и храни от 

животински произход, растителни суровини и растения в съответствие с Плана за 

управление при кризи, бедствия, аварии и катастрофи на МЗХГ; 

• използва данните от изчисленията, извършени със системата RODOS за оценка на 

радиоактивното замърсяване на селскостопанската продукция и фуражите и за защита на 

животните.  

Министърът на външните работи: 

• информира дипломатическите представителства, акредитирани в Република 

България посредством вербални ноти за възникналата авария и създалата се радиационна 

обстановка на територията на страната и предоставя информация за защитни мерки;  

• информира дипломатическите представителства на Република България в чужбина 

за възникналата авария и създалата се радиационна обстановка на територията на страната, 

планира и организира защитата на българските граждани в представителствата на Република 

България в други страни; 

• организира и координира дейността по оказване на международна помощ в 

съответствие с подписаните международни договори, по които Република България е страна  

 Министърът на регионалното развитие и благоустройството: 

• организира защитата на водоизточниците и водоснабдителните системи в 

търговските дружества „Водоснабдяване и канализация” с държавно участие;  

• координира аварийно-възстановителните работи по водоснабдителните и 

канализационните съоръжения и мрежи, по разкриване на допълнителни водоизточници и 

пунктове за снабдяване с питейна вода и осигуряване на водоснабдяване при евакуация и в 

местата за настаняване на евакуираното население; 

• чрез агенция „Пътна инфраструктура” осигурява дейностите по поддържането на 

републиканските пътища и подпомага кметовете на общини за поддържане на общинските 

пътища; 

• организира включването на специалисти и инженерна техника на държавното 

предприятие „Строителство и възстановяване” в групировката от сили за участие в СНАВР и 

за извършване на строителни и монтажни работи в зоната за аварийно планиране. 

• организира експертни и проектантски екипи за участие в работата по планиране на 

защитата и инженерното осигуряване на спасителните и аварийните дейности; 

• променя кадастралните карти, като нанася границите на териториите за защита на 

населението (ОКПП, ДКПП и др.), предвидени в този план; 

• изготвя извадки от кадастралните карти с нанесени върху тях граници на 

териториите, предвидени в този план. 

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията: 

• със своите териториални структури подпомага органите на изпълнителната власт в 

засегнатите от аварията райони по организацията на транспорта при провеждане на СНАВР;  

• поддържа определените маршрути от железопътната мрежа и подвижен ж.п. състав 

за превоз на хора и товари при евакуация и подвоз на материали  при провеждане на СНАВР; 

• организира взаимодействието между органите на изпълнителната власт и 

дружествата и държавните предприятия към министъра на транспорта по въпросите на 

своевременното оповестяване и предприетите мерки при радиационна авария; 

• създава организация за поддържане на необходимата аварийна готовност на 

дружествата и държавните предприятия към министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, актуализира плановете за действие и списъците за оповестяване 

при радиационна авария; 
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• координира сключването на договори за осигуряване на летателни средства за аеро-

гама мониторинг и плавателни средства за реагиране при авария; 

• със своите териториални структури съдейства на МВР по осигуряване на реда при 

използване на транспортните комуникации за осигуряване придвижването на силите за 

реагиране, евакуация на населението и превозване на товари; 

• предоставя информация за наличните транспортни средства по видове транспорт, 

области и региони, която да се използва при планиране и организиране на евакуацията; 

• улеснява трансграничния транспорт при авария и сключва необходимите за тази цел 

споразумения. 

• планира съвместно с ГДПБЗН – МВР необходимите електронно съобщителни връзки 

и контролира тяхното изграждане; 

• осигурява координация между органите на изпълнителната власт и предприятията, 

предоставящи електронно съобщителни и пощенски услуги за оповестяване на населението и 

осигуряване на комуникации за нуждите на управлението;  

• провежда аварийно-възстановителни работи за възстановяване на електронно 

съобщителната мрежа за национална сигурност. 

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма: 

• предоставя информация за наличните количества хранителни продукти и други 

стоки от първа необходимост за нуждите на евакуираното население и на екипите, 

определени да провеждат спасителни аварийни дейности, чрез Комисията за стоковите борси 

и тържищата; 

• въвежда ограничителен режим и временно прекъсване на снабдяването с ел.енергия 

на територията на страната в зависимост от създадените след аварията условия; 

• извършва наблюдение върху сигурността на енергоснабдяването и обявява 

предвидените и предприетите мерки. 

Министърът на образованието, младежта и науката: 

• ръководи методически разработването на плановете на училищата и детските 

градини за защита при авария в АЕЦ  

• организира обучението на директорите на училищата и детските градини за 

разработване и усвояване на аварийните планове; 

• контролира провеждането на учебни тренировки и учения с цел усвояване на 

аварийните планове от персонала и учениците; 

• организира обучението на директорите и персонала на училищата и детските 

градини за прилагане на мерки за защита на учениците и децата, съгласно съответния план за 

действие при авария в АЕЦ  

Председателят на Държавна агенция по метрология и технически надзор: 

• предлага и организира прилагането на мерки за метрологично осигуряване на 

измервателната апаратура за йонизиращи лъчения; 

• планира и организира междулабораторни сравнения на измерването на йонизиращи 

лъчения. 

Председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военно-временни 

запаси”: 

• поддържа резерв от средства за деконтаминация, храни и облекла за нуждите по 

прилагането на външния авариен план.  

Областния управител: 

- разработват областен план за защита при бедствия; 

- въвеждат областния план за защита при бедствия при местна или обща авария в 

АЕЦ; 

- организират и ръководят евакуационните мероприятия на населението от ОКПП 

(обединeн  контролно-пропускателен пункт) навън. 
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Кметът на общината: 

• разработват общински план за защита при бедствия; 

• въвеждат общинския план за защита при бедствия при местна или обща авария в 

АЕЦ; 

• привеждат в готовност териториалните сили и формират групировка за защита на 

населението; 

• създават, съхраняват, обновяват и предоставят на населението ИСЗ; 

• съхраняват и раздават при нужда (със съдействието на органите на МЗ) таблетки за 

йодна профилактика; 

• информират населението от общината по местните радиотранслационни възли; 

• организират и ръководят евакуационните мероприятия в населените места до ОКПП. 

 

Отговорности на други ведомства 

Председателят на БАН, чрез Националния институт по метеорология и 

хидрология: 

• предоставя актуална метеорологична информация и прогноза за развитие на 

метеорологичната обстановка. 

Генералният директор на БНТ: 

• осигурява по всяко време на денонощието, чрез преки канали, възможност за 

включване в ефир на ръководителя на Националния координационен щаб (НКЩ) или на 

упълномощено от него длъжностно лице; 

• осигурява излъчване на официалната информация за аварията, предоставена от НКЩ 

и формирания към него Междуведомствен информационен център; 

• осигурява излъчване на мерките за защита и на правилата за поведение на 

населението. 

Генералният директор на БНР: 

• осигурява по всяко време на денонощието, чрез преки канали, възможност за 

включване в ефир на ръководителя на НКЩ или на упълномощено от него длъжностно лице; 

• осигурява излъчване на официалната информация за аварията, предоставена от НКЩ 

и формирания към него Междуведомствен информационен център; 

• осигурява излъчване на мерките за защита и на правилата за поведение на 

населението.  

Генералният директор на БТА: 

• осигурява по всяко време на денонощието незабавно разпространение на 

официалната информация за аварията, предоставена от Националния координационен щаб и 

формирания към него Междуведомствен информационен център;  

• осигурява разпространение на мерките за защита и на правилата за поведение на 

населението.  

Председателят на Българския Червен кръст: 
В случай на радиационна авария в АЕЦ Българският Червен кръст съвместно с 

включените в ЕСС структури участва като втори ешелон в:  

• подпомагане на населението по пътя на евакуацията, чрез разкриване на пунктове за 

раздаване на имущество от първа необходимост (дрехи, одеяла, постелъчен материал и 

други); 

• подкрепителни пунктове (питейна вода, топли напитки и други); 

• Разкриване на пунктове за оказване на Първа психологична и Първа помощ на 

пострадалите. 

На местата за разсредоточаване и настаняване на евакуираното население извършва 

дейности по хуманитарно подпомагане според възможностите си, след като извърши оценка 

на нуждите им. 



Приложение № 3.15 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ 
 

ГЛАВНА  ДИРЕКЦИЯ  

„НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ”ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА”  

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

РЕД 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РАДИАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ 
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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 4. (1) Под „естествен (природен) радиационен фон" се разбира 

радиоактивното лъчение, дължащо се на естествени източници (космическо 

лъчение и природни радионуклеиди). Нарича се още естествен гама-фон.  

(2) Естественият радиационен фон се измерва в системната единица - 

микросиверт за час [µSv/h].  

(3) Допуска се и извън системната единица за измерване на фона, 

използвана все още в страната - милирентген за час [mR/h].  

(4) Връзката между двете измервателни единици е: 1 mR/h = 10 µSv/h. 

(5) Стойностите на естествения гама-фон за територията на Р. България 

са в границите от 0,06 до 0,6 µSv/h (0,006 – 0,06 mR/h). 

 Чл. 8. Естественият радиационен фон се измерва: 

1. на ПРН; 

2. с изправен и еталониран дозиметричен прибор, с който е 

оборудван ПРН; 

3. на масата с която е оборудван ПРН, или на височина 70-100 см от 

повърхността на земята; 

4. в системната единица  [µSv/h]. Ако приборът с който е оборудван 

ПРН измерва в [mR/h], стойностите се преобразуват в [µSv/h], съгласно 

разпоредбите на Чл.4, ал.4. 

Глава трета 

ПРОВЕЖДАНЕ НА РАДИАЦИОННОТО НАБЛЮДЕНИЕ  

Чл. 1. (1) Измерванията на ПРН се извършват само от определените 

длъжностни лица. 

(2)  Длъжностните лица измерват, съхраняват стойностите от 

измерванията и предават резултатите в следната последователност: 

1. Измерват стойността на естествения радиационен фон на ПРН три 

пъти в денонощието: към 05:00, 12:00 и 18:00 часа.  

2. Записват стойностите от измерванията в „Дневник за отчитане 

измерванията на радиационния фон от пост за радиационно наблюдение 

№...”/Приложение № 2/   

3. Ежедневно до 05:30 часа предават стойностите от измерванията на 

радиационния фон на дежурните служители в ОКИЦ на териториалните 

дирекции „Гражданска защита”.  
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Глава четвърта 

УСИЛЕН РЕЖИМ НА РАДИАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ 

Чл. 2. При измерване на стойности на естествения радиационен фон, 

превишаващи  три пъти  и повече нормалния радиационен фон за даден ПРН, 

се въвежда усилен режим на радиационно наблюдение.  

Чл. 3. Усилен режим на радиационно наблюдение се въвежда на два 

етапа: 

(1) Установяване достоверността на измерването:  

1. Длъжностното лице, измерило стойности на естествения 

радиационен фон, превишаващи  три пъти и повече нормалния радиационен 

фон за ПРН, докладва незабавно на дежурния служител в ОКИЦ. 

(2) Въвеждане на усилен режим на радиационно наблюдение 

1.  Усилен режим на радиационно наблюдение се въвежда от Главния 

директор на Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" за: 

а) Определен/определени ПРН; 

б) ПРН от една, или няколко области; 

в) Всички ПРН на територията на страната. 

2. Главния директор на Главна дирекция "Национална служба 

"Гражданска защита"  в своя заповед определя границите на района/районите с 

опасно повишен радиационен фон, превишаващ три пъти и повече нормалния 

радиационен фон и заповядва да се въведе усилен режим на измерване от:  

а) ПРН, разположени в определените райони с опасно повишен 

радиационен фон; 

б) ПРН, граничещи с районите с опасно повишен радиационен фон, 

за контрол на изменението на границите на тези райони. 

В постовете с повишен радиационен фон, за които е въведен усилен режим на 

радиационно наблюдение, измерванията се извършват всеки час, за което се 

докладва незабавно, до спадането на радиационния фон в нормални граници. 

 

Глава пета 

РЕД ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ  „ОПАСНОСТ ОТ РАДИОАКТИВНО 

ЗАМЪРСЯВАНЕ” 

Чл. 4. Оповестяването на населението в опасно замърсените райони се 

извършва с националния сигнал за тревога при „ОПАСНОСТ ОТ 

РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ”. 
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Чл. 5.  Националният сигнал за тревога при „ОПАСНОСТ ОТ 

РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ” се подава по разпореждане на Главния 

директор на Главна дирекция „НС „Гражданска защита”. 

Чл. 6. Подаването на националния сигнал за тревога при 

„ОПАСНОСТ ОТ РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ” се извършва чрез: 

1. Системата за РПО, като непрекъснат вой от акустични сирени с 

продължителност 3 мин., със скокообразно изменение на честотата през 4 сек., 

с честота от 700 до 1000 херца. 

2. Предварително записаното съобщение е със следния текст: 

„ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ 

РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ! ОПАСНОСТ ОТ РАДИОАКТИВНО 

ЗАМЪРСЯВАНЕ! ОПАСНОСТ ОТ РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ!”; 

3. Дежурния служител в ОКИЦ - до кметовете на замърсените 

общини по определените канали за свръзка; 

4. Дежурния по общински съвет за сигурност и УК в общините - до 

замърсените кметства по средствата за свръзка.   

Чл. 7. След подаване на сигнала „ОПАСНОСТ ОТ 

РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ” директорите на териториални 

дирекции определят мероприятията за незабавно провеждане за защита на 

населението и ги свеждат до дежурните  в ОКИЦ. 

Чл. 8. Мероприятията за защитата на населението се изпращат до 

кметовете в  замърсените кметства и общини и до органите на Единната 

спасителна система.  
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Приложение № 3.16 

 

Мерки за безопасност при работа с радиоактивни вещества.  

Средства за защита от йонизиращи лъчения. Дезактивация  

 

Основен принцип в съвременната лъчезащита е така нареченият принцип „ALARA“ - 

английска дума, която означава - толкова ниско, колкото е разумно постижимо. 

В съответствие с това целта на лъчезащитата е да се намалят евивалентните дози, 

които получава персоналът, до най-ниските възможни стойности, постижими с разумни, 

целесъобразни технически средства, съоръжения, организация на работа и др. 

Задължително е да се постигне ограничаване на облъчването под максимално 

допустимите дози. 

Начини за защита от йонизиращи лъчения: 

- чрез намаляване на активността А; 

- чрез увеличаване разстоянието R до източника; 

- чрез използване на поглъщащи защитни материали за отслабване на лъчението. 

Дозата D и мощността на дозата D в точка, намираща се на разстояние R от даден 

радиоактивен точков източник с активност А във въздуха се дава с формулите: 

             Г.А 

 D =                                                   

        R
2
 

Където Г е гама постоянна за всеки радионуклид и е равна на мощността на дозата 

във въздуха D, създадена от γ лъчението от точков източник с активност 1 Bq на 

разстояние 1 m от него. 

         D . R
2
 

Г=       

           Г.А                       

което се получава от формулата  

           Г.А 

 D =                                                          

        R
2
 

От тук се вижда, че дозата не зависи от Г - защото това е постоянна величина, а зависи от 

активността на източника А - право пропорционално. Колкото е по - голяма активността на 

източника, толкова по-голяма доза ще получим в дадена точка. За намаляването на дозата ще 

трябва да търсим начин, ако технологично е възможно да намалим активността на източника. 

От формулата се вижда, че с увеличаване на разстоянието, дозата намалява с квадрата от 

разстоянието. От тук следва, че целта е да увеличим разстоянието до източника, за да намалим 

дозата. За целта използваме манипулатори, пинсети, щипки, работим с изправени ръце (ръцете 

могат да получат 10 пъти по-голяма доза от тялото). При някои уреди има допълнително 

устройство - телескопична сонда до 4 m за измерване от разстояние на силно активни 

източници. 

Друг начин за ограничаване на облъчването е намаляване на времето на облъчване. 

Постига се чрез предварително обмисляне на времето за престой в обсега на източника - 

изчислява се допустимото време за престой за получаване на максимално допустимата доза. В 

справочниците ОНРЗ 2000 (Основни норми на радиационната защита 2000) се дават 

допустимите еднократни, дневни, седмични, годишни дози на облъчване на персонала. 

За намаляване на облъчването се правят съоръжения за поглъщане на лъчението - от 

бетон, със съответна дебелина, плочи олово, оловно стъкло. При преминаване на лъчението през 

тях интензитета му намалява. 
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Защита от α, β и γ лъчение 

Защита от α лъчение - всяко вещество с дебелина по-голяма от пробега на α-частиците е 

идеална защита от външно а облъчване (3-4 ст във въздуха и 0,04 mm във вода). Поради тази 

причина защита от външно облъчване с α частици не се организира. Те се поглъщат от въздуха 

до 5 сm. Лист хартия също ги поглъща. Дебелината на кожата, която е 100 µm, не допуска 

външно облъчване на други органи с а частици. 

α -активните вещества са много опасни при попадането им в човешкия организъм. Те 

йонизират атомите в района на попадането им в организма, нарушават с това функциите на 

клетките, некротизират ги. Затова не бива да се допуска по никакъв начин попадането им в 

организма. За тази цел при работа се използват боксове, камини в които се работи, работи се с 

ръкавици, маски, респиратори, защото е много опасно навлизането им чрез дишането. 

(Например в мините се проветрява въздуха). 

При радиоактивно замърсяване за да не попада радиоактивен прах по кожата и дрехите 

на работещия се използва специално бяло облекло - бели костюми с качулка за радиационна 

защита. След излизане от района  на замърсяване те се събличат и се дезактивират. Те 

предпазват само от радиоактивен прах. 

Защита от β лъчение - защитата от външно облъчване с β лъчение се организира, защото 

пробега на β частиците може да достигне до няколко метра във въздуха. Тя се извършва като се 

работи в камини с плексиглас или зад прегради от алуминий, дърво, стъкло. Голяма част от β 

лъчението се поглъща от обикновеното облекло. Останалата част се поглъща от кожата и от 

близката до нея тъкан на дълбочина няколко mm. За защита на кожата на ръцете се използват 

ръкавици, щипки, пинсети, дистанционни инструменти. За предпазване на очите се използват 

очила от плексиглас или стъкло, защото кристалинът на очите има по-голяма чувствителност 

към β-лъчите. 

Защитен екран от плексиглас се използва срещу външно облъчване в β източници. 

Попадането на β-активните вещества в организма на човека е опасно. При работа с β -

активните вещества се прилагат мерките, посочени за αактивните вещества. 

Защита от рентгеново и γ-лъчение 

При вътрешно облъчване фотонното лъчение е сравнително по-малко опасно от α и β 

лъчението. 

При γ-лъчението и рентгеновото лъчение се организира защита от външно облъчване. 

Използват се материали от елементи с голям атомен номер и голяма плътност. Най-добра 

защита се осигурява от уран, волфрам и олово. Използва се най-вече оловото, защото е по-

евтино и по лесно се обработва. Защита се изработва и от бетон с барит за плътност. Прозрачни 

прегради се правят от оловно стъкло. За манипулации с у източници се използва екран от олово. 

Той е с прозорец от оловно стъкло и манипулатори за дистанционна работа. При рентгенолозите 

се използва оловна престилка. 

За съхранение и превоз на радиоактивни вещества и източници се използват специално 

конструирани контейнери. Те се изработват от олово, естествен уран в кожух от стомана със 

знак за радиоактивност. Във вътрешността им, при специална система за затваряне, е поставено 

радиоактивното вещество или източник. Това е съд, който отслабва лъчението от радиоактивния 

източник до приетите допустими норми за мощност на дозата (измерва се мощността на дозата 

на определено разстояние от него). 

Контейнерите за α и β източници са кутии от дърво, алуминий или плексиглас. Мощни β 

източници се поставят в оловен контейнер за защита от спирачното лъчение. 

При лабораторни условия за защита от облъчване с радиоактивни вещества с голяма 

активност се използват боксове с определена степен на херметичност. Използват се също и 
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защитни камери, които са херметични и с механични ръце. Имат уредби за подаване на вода, 

газ, електричество. Въздухът от тях се изхвърля навън през специални филтри. 

Индивидуални средства за защита 

Индивидуалните средства за защита предпазват от попадане на радиоактивни вещества 

върху кожата и вътре в организма. 

В комплекта индивидуални средства за защита влиза специално облекло, обувки, 

ръкавици, шапка, защитни средства за очите (плексигласови очила) и дихателните органи 

(маска, респиратор, противогаз - при авария в АЕЦ се използва дихател  за йод). Специалното 

облекло е изработено от памучен плат в светли цветове. То трябва лесно да се сваля. На края на 

ръкавите и панталоните трябва да са с ластик, за да не влиза радиоактивен прах. Има защитни 

облекла за еднократна употреба. Използват се също така и гумени ръкавици, престилки. На 

краката се слагат гумени ботуши, които се свалят на изхода. Използваното облекло и защитни 

средства се свалят и подлагат на дезактивация - пране - отделно от другите дрехи, измиване с 

миещи средства на гумените повърхности и след това се проверява степента му на дезактивация. 

Индивидуалните средства за защита предпазват напълно от външно облъчване с α -

частици и до голяма степен с β - частици. Обикновените индивидуални средства не защитават 

от външно облъчване с γ- лъчение и неутрони. Предпазват само от радиоактивен прах. 

 

Правила по радиоактивна безопасност 

При работа със закрити радиоактивни източници основното изискване е защита от 

външно облъчване. Те трябва да се пазят от удар, механични усилия, температурни въздействия, 

влияние на агресивни среди, нарушаване на херметичността им. Забранява се пипане на 

радиоактивните източници непосредствено с ръце - използват се пинсети, манипулатори, 

ръкавици. Работата с източниците се извършва на филтърна хартия, която ако е замърсена се 

изхвърля като радиоактивен отпадък. 

Източникът никога не се насочва към човек, а към преграда или към земята. 

При работа с открити радиоактивни вещества има опасност от попадане им в организма и 

от замърсяване на работните повърхности. 

Като източници радиоактивните вещества се разделят по радиотоксичност на четири 

групи - А, Б, В и Г. Например в клас А са Ra-226, Pu-239, в клас Б -  І-131, Sr-90, клас В - Со-60, 

Cs-137, клас Г - U - естествен, С-14, Т
З
. 

Изисква се изключително внимание при работа с открити радиоактивни вещества. Работи 

се в закрити камини и с индивидуални средства за защита. След работа ръцете се измиват и се 

проверяват за радиоактивно замърсяване. 

 

Защитни мерки при работа с радиоактивни вещества 

1. Да се диша през носа; 

2. Да се диша през навлажнена кърпа, маска, респиратор, противогаз (с филтър за йод при  

авария в АЕЦ); 

3. Често миене на ръце и лице;. 

4: Бърсане на прах с мокър парцал; 

5. Да не се храни, пие и пуши при работа с радиоактивни вещества; 

6. Да се използват камини с тяга и със специални филтри за радиоактивност; 

7. Да се носят лични дозиметри и да се отчита получената доза. 

 

Дезактивация (деконтаминация) 

Процесът на почистване на радиоактивно замърсени предмети се нарича деконтаминация 

(дезактивация). 

Целта е разреждане (увеличаване на обема) до допустимите норми на радиоактивно 
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замърсяване. 

За дезактивация се използват различни начини: 

- измиване с обикновени миещи средства - веро, прах за пране, повърхностно активни 

вещества - Препарат ДВ-2 в армията. Целта е да се отделят полепналите радиоактивни вещества 

от повърхността и да се разреди активността - при увеличаване на обема се намалява 

активността на единица обем вещество. 

- Физичен метод - изстъргване на замърсения слой с четка, отстраняване на пласт от 

веществото 

-  Химичен -използват се химични реагенти за деконтаминиране - найчесто се използва 

различен процент за различните случаи на лимонена киселина, а също така и оксалова киселина, 

спирт. 

Използваната вода се събира в ями, които след това се засипват с пръст. 

При разливане на радиоактивно вещество, то се събира с парцали или филтърна хартия, 

които се дават за погребване, а след това се измива с влажен парцал до понижаване на 

замърсяването под допустимите норми. 

Ако радиоактивното вещество попадне върху ръцете на работещите, те се измиват 

няколкократно с топла вода и сапун и се проверява замърсеността им. 

При работа с радиоактивни вещества трябва да се вземат мерки за безопасност при 

работа с тях. 

Основните регламентиращи документи за безопасност при работа с радиоактивни 

вещества са Закона за използване атомната енергия за мирни цели, Правилника към този закон, 

Наредба 035 на Министерство на здравеопазването, Наредба N25 на КИАЕМЦ, Наредба 46 за 

превоз на опасни товари, Основни норми за радиационна защита ОНРЗ 2000. 

В ОНРЗ 2000 се определят изискванията за защита на хората от вредното действие на 

йонизиращите лъчения и за безопасна работа с източници на йонизиращи лъчения. Дават се 

границите на дозите на облъчване на персонала (лицата), изложени на професионално 

облъчване в среда на йонизиращи лъчения и на цялото население при нормални условия, при 

аварийно облъчване и хронично облъчване. ОНРЗ 2000 се отнасят за всички дейности с 

йонизиращи лъчения, източници на йонизиращи лъчения и намеса при аварийни и хронични 

облъчвания. 

ОНРЗ 2000 се прилага: 

- при всяко професионално облъчване; 

- всяко облъчване на населението, дължащо се на дейности с източници на йонизиращи 

лъчения; 

- действия при аварийни ситуации за вземане на защитни мерки. В ОНРЗ 2000 се 

определят следните граници на дозите при облъчване: 

- граница на ефективната доза за професионално облъчване 

а) 100 mSv за период от пет последователни години; 

б) 50 mSv за една година при спазена т. а 

- за очната леща - 150 mSv 

- за кожата - 500 mSv 

- за ръцете и стъпалата - 500 mSv 

Определят се изисквания към подлагане на облъчване на работещите жени, за лица от 16 

до 18 години. 

Определят се също така и границите на облъчване на населението - граница на годишната 

ефективна доза за всяко лице е 1 mSv на година. 

 

Действие при радиационна авария 

Радиационната авария е неочакван случай, при който се създава 
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повишена радиационна опасност и може да се получи външно и вътрешно облъчване на 

хора с дози, по-големи от максимално допустимите. 

Радиационна авария има при: 

- загубване на радиоактивен източник; 

- разливане, разпръскване на радиоактивно вещество, довеждащо до радиоактивно 

замърсяване; 

- пожар, взрив, наводнение в район с радиоактивни източници;   

- нарушаване на херметичността на източника на съоръжение;  

- авария в АЕЦ. 

 

За случай на авария във всяко предприятие се изготвя подробен авариен план, съгласуван 

с АЯР и утвърден от ръководителя на предприятието. В него трябва има разписани всички 

действия на персонала при ликвидиране на авария. След това се обследват причините за 

аварията, хода на протичане, начина за ликвидиране на аварията ,получените дози. 

 

Действия при ликвидиране на авария: 

- определяне границите на района на замърсяване; 

- измерване радиоактивното замърсяване; 

- ограждане и ограничаване достъпа на хора в района на аварията; 

- определяне на допустимото време за работа в този участък;  

- уведомяване на ръководството на обекта, АЯР, МВР, РЗИ, РИОСВ 

Аварията се ликвидира под непрекъснат радиационен контрол. 

 

Нормативни актове в областта на използването на атомната енергия за мирни цели  

 

1. Закон за безопасно използване на ядрената енергия (изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018 г. 

, в сила от 01.01.2019 г. ).  

2. Наредбата за радиационна защита приета с ПМС № 20 от 14.02.2018 г., обн., ДВ, бр. 16 

от 20.02.2018 г., в сила от 20.02.2018 г. 

3. Наредба за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за 

събития в ядрени съоръжения, в обекти и при дейности с източници на йонизиращи лъчения и 

при превоз на радиоактивни вещества изм. и доп., бр. 11 от 31.01.2017 г. 

4. Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна 

авария от 29.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 94 от 29.11.2011 г., изм., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 

28.07.2015 г., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г.; 

5. Наредба за условията и редa за извършване на превоз на радиоактивни вещества от 

22.07.2005 г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 14.02.2014г. 

6.  Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно 

предприятие “Радиоактивни отпадъци” приета с ПМС № 35 от 20.02.2015 г., обн., ДВ, бр. 16 от 

27.02.2015 г. 

7. Закон за здравето, в сила от 01.01.2005 г., посл. изм. и доп. ДВ. Бр. 102 от 11 декември 

2018 г. 

8. Закон за опазване на околната среда - обн. ДВ.бр. 91 от 25 септември 2002 г.; изм.и 

доп. ДВ.бр.1 от 3 януари.2019 г. 

9. Наредба за основните норми за радиационна защита – Приета с ПМС № 190 от 

30.07.2004 г.,обн. ДВ бр.73 от 20.08.2004 г. 



Приложение № 3.17 

 

 

Провеждане на контрол на хранителни продукти при радиационна авария  

 

 

I. Лаборатории, извършващи пробовземане, анализиращи лаборатории и 

даващи експертно заключение   

 

№ 

по 

ред 

 

Област 

Извършващи 

пробовземането 

Анализираща 

лаборатория 

Експертно 

заключение 

1 Добрич РЗИ Добрич РИОСВ Варна РЗИ Варна 

 

 

II. Група експертни контролни лаборатории  

1. НЦРРЗ – за контрол на околна среда и храни  

2. ИЯИЯЕ БАН – за контрол на околна среда и храни  

3. ИАОС МОСВ – за контрол на околна среда  

4. ЦЛВСЕЕ – за контрол на животинска подукция 

5. Физически и химически факултет на СУ „Климент Охридски” – за контрол на 

околна среда и храни  

 

 

III. Мобилни лаборатории  

- за цялотелесна активност 

1. Военно-медицинска академия – на ОККП 

2. Лаборатория на НЦРРЗ – на ОККП 

 

- за контрол на храни  

1. ИАОС МОСВ – в зоната за аварийно планиране  

 

 

 

 



Приложение № 3.18 

 

 

Дозови критерии за вземане на решение за защита на населението  

 

№ 
Предотвратима 

ефективна доза 
Период от време* 

Задължителни защитни 

мерки 

1. 
 

до 5 mSv 
 

1 година 

Уведомяване на 
населението и мерки за 

защита без укриване 

2. 10 mSv 48 часа 
Укриване и защита на 
органите на дишането 

3. 50 mSv 7 денонощия Временна евакуация 

4. 
100 mGy 

погълната доза на 
щитовидната жлеза 

 
48 часа 

 
Йодна профилактика 

5. 30 mSv 1 месец Временно преселване 

6. 10 mSv 1 месец 
Прекратяване на 

временното преселване 
7. 1000 mSv за времето на живот ** Постоянно преселване 

 

Забележка: *Период от време, в течение на който е вероятно да се получи 
прогнозираната ефективна доза 

** Средно 50 години за възрастни и 70 години за деца 
 
 

Критерии за изземване, заместване на храни и питейна вода, замърсени с радионуклиди 

 

Радионуклиди 

Специфична активност 

на храни за обща 

консумация (Bq(kg)* 

Специфична активност на 

мляко, детски храни, 

питейна вода (Bq(kg)* 

Cs-137, Cs-134, Ru-103, 
Ru-106, Sr-89 

 1000 

Cs-134, Cs-137, Ru-103, 
Ru-106, Sr-89, I-131 

1000  

Sr-90 100  
Sr-90, I-131  100 

Am-241, Pu-238,Pu-239, 
Pu-240, Pu-242 

10 1 

 

Забележка: *Отнася се за сумарната активност на всички радионуклиди от всяка 
група. 
 



 

    Приложение № 3.19 

 

Разчет за укриване на населението в община Каварна 

                                                                                                               
№ 

по 

ред 

Населено  

място 

Брой 

подлежащи на 

укриване   

Изградени ПРУ Планирани помещения за приспособяване като ПРУ 

брой капацитет Брой Капацитет 

1. гр. Каварна 10873 24 1660 1260 9213 

2. с. Белгун 329   88 330 

3 с. Било 15   19 20 

4. с. Божурец 94   6 60 

5. с. Българево 1125   108 1108 

6. с. Видно 113   53 116 

7. с. Вранино 214   74 214 

8. с. Иречек 2   5 5 

9. с. Камен бряг   47   29  47 

10. с. Крупен   28   6   28 

11. с. Могилище 76   6 60 

12. с. Нейково 56   23 80 

13. с. Поручик Чунчево 20   12 24 

14. с. Раковски 213   15 220 

15. с. Свети Никола 181   13 104 

16. с. Селце 90   14 90 

17. с. Септемврийци 441   57 441 

18. с. Топола 136   6 140 

19. с. Травник 18   6 18 

20. с. Хаджи Димитър 72   60 120 

21. с. Челопечене 65   20 80 

 ОБЩО 14208 24 1660 1880 12518 

 



Приложение № 3.20 

 

 

Схема  

на уведомяване  при аварии с радиоактивни източници или ядрен материал  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефони на министерства и ведомства, които следва да бъдат уведомени при авария с 

радиоактивни източници или ядрен материал 

 

Ведомство Телефон, факс 

Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели 

– Авариен център 

Тел. (02) 9406880 

Факс (02) 9406889 

GSM: 087 277434 

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението” – оперативен дежурен 

Тел. (02) 960 10 262; 626075 

Факс: (02) 96010ххх 

GSM: 088 521950 

Дирекция „Национална полиция” – сектор „КОС” Тел. (02) 9822986 

МВР- Национална служба „Борба с организираната 

престъпност” 

Тел: (02)  665324; 98272579 

Факс: (02) 9885902 

 

Национален център по радиобиология и радиационна 

защита – МЗ 

Тел: (02) 622811 

Факс:  (02)  

Изпълнителна агенция по околна среда - МОСВ 
Тел. (02) 9559011 

Факс: (02) 9559015 

ПХРАО – Нови Хан към ИЯИЯЕ – БАН Тел. (0725)5080; (02) 9751027 

Министерство на вътрешните работи – оперативен 

дежурен център 

(02) 9802448; 9822648 

факс: (02) 9885440 

МААЕ 

(при трансграничен пренос и падане на сателит) 

КИАЕМЦ ГД ПБЗН - 

МВР 

НЦРРЗ МВР-КОС МОСВ МВР - ГДБОП 

ИЯИЯЕ-БАН 

Авария в друга 

страна 

Авария в 

страната 



                                                                                                                                                 

 

 

Схема на оповестяване при авария в АЕЦ „Черна вода” – Румъния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МААЕ 

КИАЕМЦ 

Румъния 

 

НОЦ на ГДПБЗН 

 

 ОЦ на РДПБЗН в 

областите Добрич, 

Варна и Силистра 

Министерство на околната 

среда и водите 

Министерство на земеделието 

и горите 

Министерство на 

здравеопазването  

Министерство на вътрешните 

работи 

Министерство на 

икономиката 

Министерство на външните 

работи 

НИМХ – БАН 

Дипломатически 

корпус в 

Република 

България 

по двустранно 
споразумение в работно 

време 

в извънработно 
време 

Дежурни по ОбСС 



 

Приложение № 3.21 

 

 

С Х Е М А 

за оповестяване на щабовете и силите  

 

 
АВАРИЯ В 

ДРУГА СТРАНА 

МААЕ 
(ПРИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС  И ПАДАНЕ 

НА САТЕЛИТ) 

АВАРИЯ В 

СТРАНАТА 

А Я Р 

ОД в НОЦ  

ГД ПБЗН МВР 

ОД по ОСС 

ОД по ОбСС 

Щаб за изпълнение 

на общинския ПЗБ 
 

Щаб за изпълнение 

на областния ПЗБ 

ОДП  

РЗИ Добрич 

ОДБХ 

РИОСВ Варна 

 

ОД в ОЦ 

РД ПБЗН Добрич 



Приложение № 4 

 

 

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА 

ПРИ СНЕГОНАВЯВАНЕ И ОБЛЕДЯВАНЕ 

 

 

Кратко резюме на съдържанието 

Планът за специфична опасност, част „Снегонавяване и обледяване“ е план за 

реагиране. 

В плана са посочени целта, обхватът на реагирането при снегонавяване, частите на 

ЕСС и географския район, описание на ситуацията - характеристики, включващи 

потенциалните последствия: 

• сценарии на вероятни събития и потенциалните последствия; 

• описание на зоната/зоните, които се очаква да бъдат засегнати от снегонавяване и 

география на района; 

• уязвими обекти - инфраструктура; 

• демографски характеристики - разпределение и гъстота на населението в района, 

уязвими групи от него; 

• стопански дейности в района. 

Описани са приетите условия за целите на планирането. Посочени са 

последователността на планираните действия и задачите, които е необходимо да бъдат 

изпълнени с цел ефективно реагиране: 

• оперативна готовност (процес за получаване на предупреждение и идентифициране 

на заплахата от предстоящо или случващо се събитие); 

• реда за активиране на плана; 

• определяне на защитни действия (описани са способностите и процеса за избора на 

защитните мерки и действията при възникване на събитие от компетентните органи и щаба 

за изпълнение на ПЗБ). Стъпките за избор на защитни мерки и действия, включват 

анализиране на заплахата, избор на защитни действия, определяне на предупреждението за 

населението, определяне на план за действие; 

• предупреждение и оповестяване на населението - система и ред за предупреждение; 

определяне на съдържанието на съобщението; разпространение на предупреждението за 

населението; 

• изпълнение на защитните действия (способностите и процеса за изпълнение на 

защитните мерки и действия при снегонавяване); 

• изпълнение на дейности по възстановяване. 

В плана са разработени: 

• организацията и разпределението на отговорностите (отговорните лица и 

структурите, които имат ключови позиции за изпълнението на дейностите, както и техните 

задължения); 

• ръководството и координацията (рамката за цялостното ръководство и координация 

на дейностите, информация за връзките с други планове) 

• събирането и обмена на информация за бедствието (основната или критичната 

информация за бедствието, която е необходимо да се осигури, типът на необходимата 

информация, от къде се очаква да бъде получена, за кого е предназначена, как ще се споделя, 

в какъв формат и всяко специфично време в което е необходимо да се предостави). 
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• комуникациите (описание на системата за осигуряване на комуникациите при 

възникване на бедствие и активиране на плана.  

• ресурсното (финансово и материално) осигуряване на изпълнението на плана 

(посочени са лицата, комуникациите, средствата, инфраструктурата и транспортните нужди, 

необходими за успешното изпълнение на дейностите, заложени в плана) 

• отговорните органи и връзки (включва списък на отговорните органи и съответните 

правни основания и заповеди за разработване на плана, както и предоставянето на 

изискващата се информация, включена в плана). 

• приложения (включва списък на отговорните структури/лица и техните функции; 

стандартни оперативни процедури; карти; таблици; списъци на ресурсите и др.). 

 

1. Цел на плана 

Целта на плана е осигуряване на организирани и координирани действия за 

предотвратяване или намаляване последиците при снегонавявания, осигуряване на временно 

снабдяване с питейна вода, храни и други за преживяване на населението от засегнатата 

територия, оказване на помощ на закъсали по пътищата, тежко болни, пациенти на 

хемодиализа и родилки. 

Изпълнението на целта определя следните основни задачи: 

1. осигуряване и поддържане в постоянна готовност на комуникационно – 

информационната система, както и наблюдение, анализ и оценка на обстановката; 

2. определяне на задълженията и отговорностите на всеки от участниците в 

ликвидиране на последствията от снегонавяване в засегнатите райони;  

3. осигуряване на взаимодействието между частите на единната спасителна система и 

възможностите за поетапно привличане на сили и средства в съответствие с развитието на 

бедствието. 

  

2. Обхват  

Планът за защита при снегонавяване и обледяване 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 за овладяване на 

ситуацията и ликвидиране на последствията при снегонавявания на територията на община 

Каварна.  

Планът се прилага при обявяване на бедствено положение на територията на цялата 

община или за част от територията на общината. 

 

3. Описание на ситуацията 

3.1. Сценарии на вероятни събития и потенциалните последствия 

Поради равнинния релеф и силните ветрове всяка година общината изпитва 

затруднения през зимния период, свързани с големи навявания от сняг по пътните артерии,  

обледявания на много места, блокиране на транспорта между общината и съседните 

общини.. Най-голяма е  опасността  за населените места, които са най-отдалечени от 

общинския център.  

Много често силният вятър възпрепятства работата по почистване на образуваните 

снегонавявания по пътищата и допринася за усложняване на зимната  обстановка в 

общината. Всяка година пътищата, включително международния път Е-87 са затворени за 
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движение (най-малко за 1 ден) поради силните снегонавявания и образуваните преспи и 

обледенявания.  

На територията на общината преминава международния път Е-87 от Република 

Румъния, от ГКПП –Дуранкулак през България за Турция, по пътя  често аварират 

(катастрофират, напускат пътното платно) превозни средства, което допълнително 

усложнява пътната обстановка при зимни условия на територията на общината.  

При обилни снеговалежи се създават затруднения в ежедневния живот на хората, 

изразяващи се в: 

• прекъсване на електрозахранването; 

• нарушаване на водоснабдяването; 

• нарушаване на комуникационните връзки; 

• нарушаване снабдяването на населението с хляб и продукти от първа необходимост; 

• усложняване доставката на твърди и течни горива за отопление; 

• затруднения при транспортиране на болни, родилки, пациенти на хемодиализа до 

специализирани болнични заведения и др; 

• затруднения при придвижване на медицински екипи до населените места; 

• затруднения при функционирането на транспортната мрежа; 

• срутване на покривите на сгради от натрупания сняг; 

• образуване на преспи и навявания и блокиране на пътуващи с МПС между 

населените места. 

Възникват условия за изгубване и измръзване на хора поради намалената видимост. 

Съществува опасност от множество подхлъзвания и падания на хора с чести счупвания на 

крайниците. 

 

3.2. Описание на зоните, които може да бъдат засегнати  

Най-често снегонавявания се образуват по пътните артерии в общината, както следва: 

От републиканската пътна мрежа:  

• на път I-9 в участъка Хаджи Димитър - Поручик Чунчево и около разклона за село 

Топола и боровата горичка;  

• на път III-901 в участъка между селата Свети Никола и Камен бряг;  

• на път III-2963 в участъка след село Вранино и в участъка Белгун-Челопечене; 

• на път III-2961 в участъците Септемврийци-Нейково и Белгун-Конаре; 

От общинската пътна мрежа: 

• на път DОB1149 /I-9, Каварна – Топола/ – м. Иканталъка – Граница общ. /Каварна - 

Балчик/ – м. Тузлата – Балчик – Албена - /I–9/ - разклона за село Топола и слизането към 

отбивката за К.К. „Карвуна”; 

• на път DОB2141 /III - 296, Крупен – Каварна/ Вранино – Иречек – Видно -  между 

селата Вранино и Иречек;  

• на път DОB1151 /III - 901/ Българево – н. Калиакра -  в участъка на боровата 

горичка; 

• на път DОB3145 /I - 9, Шабла – Каварна/ – Раковски - Иречек /DОB2141/  -  разклона 

за село Раковски непосредствено до отклонението от I-9; 

• на път DОB1150 /III - 901, Камен бряг – Българево/ Свети Никола-к.к-с Русалка  - 

стръмната част от пътя преди входа за ВС„Русалка”.  

Релефът на област Добрич е преобладаващо равнинен. Общината попада в най-

източната част на Дунавската хълмиста равнина, която от своя страна е най-северната голяма 

морфографска област от голямото разнообразие на релефа в България.  
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Дунавската равнина се характеризира с низинен и хълмисто-платовиден релеф и се 

поделя на три отличаващи се части. В източната част на Дунавската равнина, в обсега на 

Лудогорието и Добруджа, съвпадаща с темето на Северобългарския плосък свод, релефът 

придобива хълмисто-платовиден характер с максимални височини до 500 м. В източната си 

част Добруджанското плато постепенно намалява своята надморска височина.  

Цялата територия на общината попада в пределите на Добруджанското плато. То е 

слабо наклонено на североизток, изток и югоизток и височината му в границите на общината 

варира между 100 и 150 m. На юг и югоизток завършва със стръмни, на места отвесни 

склонове към брега на Черно море.  

 

3.3. Уязвими обекти 

В условията на снегонавяване и обледеняване най-уязвими обекти на територията на 

общината са: 

• пътната мрежа и съоръжения по нея;  

• далекопроводи и мрежи, високо, средно и ниско напрежение;  

• водоснабдителни мрежи и съоръжения;   

• далекосъобщителни мрежи; 

• улиците в населените места, осигуряващи функциониране на специализирани 

автомобили на пожарна безопасност, полиция, социалните служби и снабдяването на 

търговската мрежа; 

• обществени сгради с хуманитарно предназначение - болница, медицински центрове, 

спешна медицинска помощ, училища, детски градини, детски ясли, социални заведения (Дом 

за пълнолетни лица с умствени увреждания); 

• обществени сгради с административно предназначение – община, полиция, съд; 

• обекти, отдалечени от населените места, които се обслужват от персонал. 

Критичната  инфраструктура на територията на общината е дадена в приложение № 7. 

Уязвимите групи от населението са: 

• лица, нуждаещи се от хемодиализа.  

• пътуващи по републиканските и общински пътища; 

• самотно живеещи възрастни хора; 

• деца, настанени в детски и лечебни заведения; 

• обслужващ персонал и посетители на обекти, отдалечени от населените места; 

 

4. Приети условия за планиране  

За целите на планирането за модел е приета снежната буря от 3 и 4 февруари 2005 г. 

на територията на общината и създаденото в резултат бедствено положение на цялата 

територия на област Добрич. 

Вследствие на усложнена метеорологична обстановка, обилен снеговалеж и виелица, 

поради силния вятър със скорост до 8-10 м/с се образуват снегонавявания по пътните 

артерии и преспи, достигащи височина 2-3 м. Снежната покривка на  територията на 

общината достига 45 см., като температурите падат до – 16°С. 

Поради постоянното снегонавяване извършваното снегочистене не дава съществен 

резултат. В резултат всички пътища на територията на общината са непроходими, 

включително международния път и затворени за движение в продължение на пет-шест дни. 

Блокирането на транспорта между общината и съседните областни центрове - Добрич и 
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Варна доведе до ситуация на закъсали автомобили по пътищата, катастрофи, невъзможност 

за снабдяването на населени места с хранителни продукти и горива, хората на хемодиализа, 

тежко болни и родилките не могат да се придвижват нормално до здравните заведения.  

За спасяване на живота на хората се използва високо проходима, верижна и 

снегопочистваща техника на службите, фирми, кооперации и арендатори.  

Приема се, че бедствената ситуация ще бъде с различен обхват и интензивност – от 

зони, в които навяванията ще са ограничени до зони с големи навявания в северната част на 

общината. 

Поради непрекъснатата промяна в метеорологичната обстановка, планирането на 

реагирането е насочено да обхване колкото е възможно по-голяма територия, като се отчита 

възможността за възникване на бедствени ситуации на много места едновременно. 

Приблизителна оценка на последствията 

Приема се, че на територията на цялата община при обилни снеговалежи и силни 

ветрове, придружени от отрицателни температури, в резултат на което снежната покривка е 

45 см и на места по пътните артерии навяванията от сняг са до 3 метра, възможните 

последствия може да бъдат: 

• откъснати 20 населени места от общинския център; 

• закъсали автомобили по пътищата – 30 бр., с необходимост за настаняване 40 

човека; 

• населени места без електричество – 13 бр.,  

• помпени станции без електрозахранване – 3 бр.; 

• населени места без вода – 20 бр.,  

• населени места без съобщителни връзки – 6 бр.; 

• населени места с необходимост от стоки от първа необходимост – 20 бр.; 

С приетите условия за целите на планирането, мащабът на бедствието надхвърля 

възможностите за справяне с наличните сили и средства на ЕСС на общинско ниво и са 

необходими допълнителни ресурси. Кметът на общината може да поиска помощ чрез ОЦ на 

РДПБЗН - МВР. 

 

5. Последователност на действията  

Дейностите по защита на населението с цел ефективно реагиране при опасност или 

възникване на снегонавявания в общината са: 

• предупреждение; 

• оповестяване; 

• изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; 

• спасителни операции; 

• оказване на медицинска помощ при спешни състояния; 

• операции по издирване и спасяване; 

• временно извеждане на пътниците на блокирани от виелиците автомобили; 

• извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; 

• други операции, свързани със защитата. 

Последователността на планираните действия и задачите, които е необходимо да 

бъдат изпълнени с цел ефективно реагиране се определят с Решение (План за действие) на 

щаба спрямо конкретната обстановка. 
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5.1. Оперативна готовност 

Поддържането на непрекъсна готовност за реагиране при снегонавявания се 

осъществява чрез: 

• непрекъснато поддържане и актуализиране на общинския план за защита при 

бедствия;  

• основните съставни части на ЕСС осигуряват непрекъсната готовност за приемане на 

съобщения за обилни снеговалежи и снежни виелици, тяхната оценка и незабавни действия; 

• непрекъснато оперативно дежурство; 

• наблюдение, анализ и оценка на обстановката; 

• поддържане в готовност силите и средствата (другите съставни части на ЕСС), 

предвидени за предоставяне на помощ за защита на населението при снегонавяване и 

обледяване; 

• провеждане на мероприятия за усвояване на плана по елементи и цялостно; 

• изграждане и поддържане постоянно дежурство на системите за оповестяване и 

информация.  

Дружеството, сключило договор с общината за зимно поддържане и снегопочистване 

на общинската пътна мрежа изготвя оперативен план за зимно поддържане  на пътищата. 

Същият се разработва въз основа на плана за зимно поддържане на общината и се съгласува 

с кмета на общината. 

В оперативния план за зимно поддържане  са определени: 

• разпределението на техниката по пътни участъци, позволяващо достигането на 

заложените нива на поддържане в указаните срокове; 

• заложените транспортни схеми, съответстващи със системите за снегопочистване ; 

• местонахождението на депата за инертни материали и осигуряването на товарачна 

техника; 

• базите и специалистите за поддръжка на техниката в добро техническо състояние; 

• длъжностните лица, отговорни за дейностите по зимното поддържане. 

 

5.1.1. Получаване на предупреждение 

Предупреждение за опасни метеорологични явления, включително опасност от 

снежни бури, снегонавяване и поледици се получат в общината от Националния институт по 

метеорология и хидрология – филиал Варна, както и от метеорологичния център на ВВС и 

Центърът за аерокосмически наблюдения (ЦАН) чрез ОЦ на РДПБЗН - Добрич и директно от 

Синоптичната станция на нос Калиакра. 

Предупрежденията за влошаване на времето се предават до кметовете и кметските 

наместници, съставните части на ЕСС, предвидени да участват в СНАВР при усложнени 

условия, доставчиците на основни стоки/услуги – „Електроразпределение Север“, В и К, 

РПК, дружествата, сключили договори с общината за зимно поддържане на общинската 

пътна мрежа и улиците в населените места. Отговорни длъжностни лица за своевременно 

предаване на предупрежденията са от ОД по ОбСС и специалиста в общинска 

адамнистрация, отговарящ за ОМП.   

Дейности за намаляване на риска от снегонавяване и обледяване: 

• непрекъснато следене и анализиране на информацията за метеорологичната 

обстановка и своевременно оповестяване на органите за управление и силите за реагиране; 

• информиране на населението за създалата се сложна обстановка поради влошените 
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метеорологичните условия и предприемане на мерки за ограничаване на последствията чрез 

интернет страницата на общината. 

• определяне на приоритетните дейности, последователността и обема за 

изпълнението им в условията на обилни снеговалежи, съпроводени със силни ветрове и 

ниски температури и необходимите сили и средства; 

• създаване на организация за обслужване на нуждаещите се от хемодиализа,  родилки 

и тежко болни и готовност за настаняване в болнични заведения; 

• създаване на организация за своевременно спиране (отклонение) движението на 

МПС от застрашени пътни участъци; 

• предварително набелязване на подкрепителни пунктове, създаване на организация 

извличане на бедстващи хора от затрупани  автомобили и осигуряване на подслон, храна и 

вода; 

Общината и основните съставни части на единната спасителна система осигуряват 

непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на снежни бури, 

снегонавявания и обледенявания, тяхната оценка и незабавни действия. 

 

5.1.2. Ранно предупреждение и оповестяване  

Предупреждение за снегонавявания на органите на изпълнителната власт и на 

населението се осъществява по реда на Наредбата за условията и реда за функциониране на 

националната система за ранно предупреждение и оповестяване. 

Оповестяване на органите на изпълнителната власт  

В област Добрич е изградена система за ранно предупреждение и оповестяване на 

органите на изпълнителната власт, която се поддържа в добро техническо състояние, базата 

данни е в актуално състояние. В СРПО на органите на изпълнителната власт в община 

Каварна са включени групи „Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия“ 

и „Кметове и кметски наместници на населени места“.  

Оповестяването на органите на изпълнителната власт се извършва от дежурния 

служител в ОЦ на РДПБЗН чрез СРПО по ред, определен в 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. За целта кметът на община изпраща до дежурния в ОЦ на РДПБЗН - 

Добрич искане съгласно приложение № 16. Искането в първоначалния момент може да бъде 

устно, като впоследствие бъде потвърдено в писмена форма. 

При оповестяване на органите на изпълнителната власт чрез СРПО могат да бъдат 

използвани начини на свързване: алармиране и оповестяване, като сигналът при начин на 

свързване алармиране е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в 

групите. Съобщението при земетресение е: 

Съобщението при снежни бури, снегонавявания и обледенявания е: 

„Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и 

оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за 

ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!“, последвано от: 

„Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания! Внимание, снежни бури, 

снегонавявания и обледенявания! Внимание, снежни бури, снегонавявания и 

обледенявания!“; 

При начин на свързване оповестяване кметът на общината с искането за оповестяване 
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може да разпореди оповестяване на група(и) с речеви  сигнал, различен от тези при начин на 

свързване „алармиране“.  

След приключване на оповестяването дежурният в ОЦ изпраща доклади за 

резултатите до отправилия искането. 

Оповестяването чрез системните телефони е резервен начин на оповестяване и се 

използва в случай на отпадане на работната станция.   

Оповестяване и привеждане в готовност на съставните части на Единната 

спасителна система  

При получаване на оповестяване оперативните дежурни на дружествата и ведомствата 

докладват на административните ръководители и по техни указания оповестяват силите за 

реагиране и за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, 

съгласно плановете на съставните части на ЕСС за защита при бедствия за изпълнение на 

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

и общинско ниво. 

 

5.1.2. Идентифициране на заплахата от предстоящо или случващо се събитие 

Идентифицирането на заплахата от предстоящо събитие става на база получените 

предупреждения за опасни метеорологични явления.  

Идентифициране на заплахата от случващо се събитие се извършва след анализ и 

оценка на информацията и данните, с които се разполага към момента. 

 

5.2. Ред за активиране на плана 

Планът за защита при снегонавяване се въвежда в действие с обявяване на бедствено 

положение на територията на общината. Кметът на общината обявява със заповед бедствено 

положение за цялата или за част от територията на общината. Заповедта влиза в сила 

незабавно и се разгласява чрез средствата за масово осведомяване. Копие от заповедта се 

изпраща незабавно на областния управител и на министъра на вътрешните работи. 

Бедствено положение е режим, който се въвежда в зоната на бедствието от 

определените в закона органи, свързани с прилагането на мерки за определен период от 

време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи. 

Примерни критерии за обявяване на бедствено положение: 

• обхват - засегната над 30% от територията на общината; 

• при невъзможност за възстановяване на нормалните условия на живот в засегнатата 

територия повече от три дни. 

Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия взема решение и 

съгласно критерий „Сериозност“ от Раздел II „Профил на риска“ на Плана. 

Когато мащабът на бедствието надхвърля възможностите за справяне с наличните 

сили и средства на ЕСС на общинско ниво и са необходими допълнителни ресурси, кметът 

на общината може да поиска от областния управител помощ и обявяване на бедствено 

положение чрез ОЦ на РДПБЗН - Добрич. При въвеждане на областния план за защита при 

бедствия управлението преминава на областно ниво. Общинският щаб за изпълнение на 

общинския план за защита при бедствия в засегнатите територии продължава да изпълняват 

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 
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областния план за защита при бедствия. 

 

5.3. Определяне на защитни действия   

Защитните мерки и действия се определят от общинския щаб за изпълнение на ПЗБ и 

включват: 

• анализ и оценка на обстановката; 

• предложение до кмета на общината за одобряване на решение относно необходимия 

обем  и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; 

• осъществяване на контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на 

бедствието; 

• информиране на населението за развитието на бедствието, за предприетите действия 

за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия; 

• доклад до кмета на общината за хода на провежданите защитни мероприятия. 

Стъпките за избор на защитни мерки и действия включват: 

• анализиране на заплахата; 

• избор на защитни действия; 

• определяне на предупреждението за населението; 

• определяне на план за действие. 

 

5.3.1. Анализиране на заплахата             

При обилни снеговалежи се извършва разузнаване за определяне на : 

• затрудненията и нарушенията в транспортните комуникации;  

• прекъснато електрозахранване; 

• нарушаването на водоснабдяването;  

• нарушаването на комуникационните връзки;  

• блокираните населени места в резултат на натрупаните преспи; 

• затруднение при доставки на твърди и течни горива за отопление; 

• затруднения при придвижване на медицинските екипи до блокирани от снега 

населени места и необходимостта от транспортирането до лечебни заведения на болни, 

родилки, нуждаещи се от хемодиализа. 

През денонощието при възникнала промяна в пътнотранспортната обстановка  на 

територията на общината отговорните длъжностни лица за зимното поддържане на пътищата 

от всички нива незабавно предават информацията на ОД по ОбСС, като сведенията се 

изпращат на средствата за масово осведомяване. 

При получаване на сигнали от граждани, от ЕЕНСП 112 и от средствата за масово 

осведомяване за усложнена пътна обстановка, блокирани пътища и закъсали автомобили, ОД 

по ОбСС незабавно извърша проверка на сигналите и организира предприемането на 

необходимите мерки. 

Общинският щаб за изпълнение на ПЗБ извършва анализ и оценка на обстановката и 

по данните от организираното разузнаване в общината и в зоните, които са засегнати от 

снегонавяване. Под внимание се вземат също демографските характеристики на населението, 

наличието на уязвими групи от населението, както и  стопанските дейности в засегнатите 

райони.  

 

5.3.2. Избор на защитни действия 
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Общинският щаб за изпълнение на ПЗБ прави избор на необходимите защитни 

действия в случай на опасност от снежни бури, снегонавявания и обледявания или при 

възникване на снегонавявания и обледявания, като в плана за действие (решението) на  щаба 

се посочват неотложните мерки за намаляване на въздействието, включително предприетите 

временни ограничения върху правата на гражданите и органите или длъжностните лица, 

отговарящи за прилагането на предприетите мерки.  

Общинският щаб за изпълнение на ПЗБ прави избор на необходимите защитни 

действия: 

• организиране приоритетно почистване на републиканската и общинската пътната 

мрежа;  

• ограничаване движението на МПС в най-конфликтните участъци;  

• при необходимост затваряне за движение на участъци от пътната мрежа; 

• налагане на ограничения за движение;  

• информиране на населението за възникналата обстановка;  

• организиране транспортиране на болни до лечебните заведения;  

• организиране снабдяване със стоки от първа необходимост;  

• осигуряване на електрозахранване и водоподаване на засегнати населени места. 

 

5.3.3. Определяне на предупреждението за населението 

Оповестяването на населението от засегнатия район става чрез местните медии и 

интернет страницата на общината.  

Населението се информира за характеристиките на бедствието - мащаб, прогноза за 

развитие, за предприетите от изпълнителната власт защитни мерки и получава указания за 

поведение и действие.   

Правила за поведение и действие на населението при снегонавявания са дадени в 

приложение № 4.1. 

 

5.3.4. Определяне на план за действие 

В Плана за действие (решението) на  щаба се посочват мерките за овладяване на 

бедствието, включително предприетите временни ограничения върху правата на гражданите 

и органите или длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки. 

Планът за действие: 

• описва оперативните цели и стратегии за действие; 

• осигурява последователност и непрекъснатост на операциите; 

• осигурява ефективно използване на ресурсите; 

• идентифицира необходимите и очакваните ресурси. 

Основните елементи на плана са: 

• цели; 

• дейности и задачи от критично значение; 

• необходими ресурси; 

• ред за обмен на информация; 

• комуникации. 

 

5.4. Изпълнение на защитните действия 

5.4.1. Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието 
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Неотложните мерки за намаляване на въздействието при снегонавявания включват:  

• възстановяване на електроподаването, водоснабдяването и газоподаването в 

засегнатия район; 

• спиране на движението по затрупани пътни участъци;  

• организиране почистването на републиканската пътна мрежа;  

• организиране почистването на общинската пътна мрежа;  

Разчистването на републиканската пътна мрежа е съгласно сключения договор за 

пътищата. За разчистването на републиканската пътна мрежа е отговорен директора на 

Областно пътно управление – Добрич.  

Разчистването на общинската пътна мрежа е съгласно сключения договор за зимно 

поддържане и снегопочистване. За разчистването на общинската пътна мрежа е отговорен 

кмета на общината.  

При снежни бури и интензивни снеговалежи с големи навявания, при положение, че 

превантивните мерки не са довели до желания резултат, съвместно с Пътна полиция и  

РДПБЗН се пристъпва към въвеждане на ограничения като:  

• задължително движение с вериги на МПС;   

• забрана за движение на някои видове МПС; 

• затваряне на определени пътни участъци и др.  

Въвеждат се временни забрани за обществено ползване на пътищата след съгласуване 

с органите на  Пътна полиция:  

• за републиканските пътища - от директора на Областно пътно управление - Добрич;  

• за общинските пътища - от кмета на общината.  

 

5.4.2. Спасителни операции 

Спасителните работи се изразяват в: 

• извличане на пострадали от закъсали автомобили;   

• оказване на медицинска помощ на пострадали хора в автомобилите и 

транспортирането им до лечебни заведения; 

• подслоняване на останалите по пътищата хора; 

• приоритетни грижи болни, родилки, нуждаещите се от хемодиализа, деца и 

възрастни хора, хора с увреждания; 

• осигуряване на обществения ред, регулиране на движението, отцепване на мястото 

за намеса. 

• оказване на помощ на аварийните екипи при отстраняването на авариите; 

• снабдяване с хляб и основни хранителни продукти.  

 

Извличане при необходимост на закъсали автомобили или друга техника 

Аварирали автомобили, които пречат на движението на други МПС и на 

снегопочистващата техника се извличат до най-близкото уширение на пътя от структурите 

на РД ПБЗН – Добрич или като се използват най-близко стационираните влекачи.  

При случаите на заседнало МПС в преспи по пътната мрежа или напуснали пътната 

настилка вследствие на обледенявания се предприемат следните действия: 

• спасителните дейности се провеждат в зависимост от метеорологичната обстановка, 

като затрупаното МПС се изтегля или се извеждат само пътниците; 

• определя се необходимостта от привличане на допълнителни средства и сили от 
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единната спасителна система; 

• сформира се екип, оборудван с автомобил с висока проходимост или верижна 

машина (МТЛБ или АТС); 

• вземат се медикаменти, одеяла, вода, медицинско оборудване и средства за 

обозначаване и осветление; 

• проверяват се свързочните средства и се извършва инструктаж за мерките на 

безопасни условия на труд; 

• при приближаване към определеното място се следи за наличие на нехарактерни 

възвишения, купчини или превозни средства, ако бъдат открити такива, то те се проверяват; 

• ако МПС се вижда и има възможност да бъде изтеглено, първо се установява 

контакт с намиращите се в него, проверява се тяхното състояние и се докладва незабавно на 

ОЦ, ръководителя на място, кмета или неговия щаб за координация в зависимост от 

населеното място и общината където се намира инцидентът; 

• извеждат се пътниците и се пристъпва към изтеглянето на автомобила; 

• в случай, че откритото МПС не е същото, за което е получен сигналът, се докладва 

на  ОЦ, пътниците се евакуират, оказва се техническа помощ на МПС (ако е възможна), след 

което продължава издирването по получения сигнал;  

• ако се налага, се оказва долекарска помощ на пътниците, като при наличие на 

симптоми за измръзване  пострадалите се транспортират до най-близкото здравно заведение; 

• ако в МПС има опасни или ценни товари и то не може да бъде  изтеглено, незабавно 

се докладва в ОЦ и се организира неговата охрана при положение, че шофьорът откаже да 

бъде изведен, му се осигуряват храна, топли напитки, одеяла и гориво; 

• в случай че шофьорът е чуждестранен гражданин, се записват паспортните му 

данни, които се предават на дежурния в ОЦ на РДПБЗН – Добрич. 

• подслоняване на останалите по пътищата хора.  

Независимо от ситуацията първи на извеждане подлежат бременните жени, майките с 

малки деца, болните, хората в неравностойно положение, хронично болните.  

За работа през нощта се доставят електроагрегати за осветяване мястото на действие. 

Преди започване на СНАВР се създава необходимата организация на работа, 

разпределят се отговорностите, уточняват се сигналите и редът за работа, извършва се 

задължителен инструктаж за мерките за безопасни условия на труд. 

Общинска администрация, кметовете и кметските наместници осигуряват храна, вода, 

медикаменти, затоплящи напитки дрехи или одеяла при необходимост от предоставяне. 

Създаване на организация за транспортиране на нуждаещите се от хемодиализа 

пациенти, родилки и за тяхното хоспитализиране: 

• за провеждането на спасителните дейности се привлича медицински екип, 

придвижването се извършва с АПП, МТЛБ или АТС, както и колона ако се налага, като се 

осигуряват подходящи условия за транспортиране на болния според изискванията на 

медицинския екип; 

• при невъзможност да се осигури медицински екип болните се  придружават  до 

болничното заведение от местно медицинско лице; 

• преди започване на спасителните действия се уточняват заболяването, 

необходимостта от извеждане, видът на медицинската помощ, трите имена и адресите на 

нуждаещите се; 

• при пристигане на място незабавно се докладва в ОЦ за състоянието на нуждаещите 
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се; 

• отговорността за живота и здравето на нуждаещите се е на медицинския екип 

(медицинското лице), съпровождащ пострадалия. 

 

Критериите за прекратяване на дейностите са: 

• определените защитни мерки са изпълнени; 

• оказана е помощ на всички пострадали лица; 

• не е необходимо по-нататъшно прилагане на защитни мерки или прилагането им не 

изискват специални наблюдения и контрол. 

  

5.5. Изпълнение на дейности по възстановяване 

Последователност на дейностите по възстановяване:  

• организиране и координиране предоставянето на възстановителна помощ на 

населението при бедствия;  

• извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия; 

• организирането на дейността по подпомагане и възстановяване; 

• предоставяне и приемане на помощи, включващи изхранване и временно 

настаняване на пострадалите лица, домашните и селскостопанските животни;  

• раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;  

• предприемане на други специфични мерки. 

5.5.1. Възстановяване на услугите и инфраструктурата 

Ръководството на дейността по възстановяване на услугите и инфраструктурата в 

общината се осъществява от кмета на общината.  

Възстановяването на разрушената инфраструктура започва незабавно след спирането 

на снеговалежа и утихването на вятъра. Кметът на общината след обобщаване на нанесените 

загуби, определя приоритетите и последователността на възстановителните работи.  

Отговорно лице за определяне на местата и обектите (инфраструктурата) за 

възстановяване е заместник-кметът „Европейски фондове и инвестиционна дейност“. За 

извършването на възстановителни работи е отговорен началникът на отдел „Устройство на 

територията и инвестиции“ в общинска администрация. 

Дейностите се извършват от „Електроразпределение Север“ АД, МЕП Добрич към 

ЕСО ЕАД, „В и К Добрич“АД, БТК,  газоразпределителното дружество и ръководителите на 

фирми и ведомства чрез щаба за изпълнение на плановете за защита при бедствия. 

Възстановяване на: 

• пътища и улици – от екипи на дружествата, сключили договори за зимно 

поддържане на републиканската и общинската пътни мрежи; 

• електроподаване – от екипи на МЕП Добрич към ЕСО ЕАД и 

„Електроразпределение Север“ АД; 

• водоподаване –  от екипи на „В и К Добрич“ АД гр. Добрич; 

• подаване на природен газ – от екипи „Каварна газ” ООД; 

• съобщителни връзки, мобилни връзки – от екипи на БТК и мобилните оператори;  

• здравни услуги – от ЦСМП, „МБАЛ – Каварна“ ЕООД, общопрактикуващите 

лекари.   

Гореупоменатите фирми със специализираните си екипи при извършване на 

възстановителните работи поддържат постоянна връзка с щаба за изпълнение на общинския 
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план в общината и ОЦ на РДПБЗН – Добрич чрез ръководителя на операциите. 

 

5.5.2. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население 

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;  

• предприемане на други необходими мерки. 

 

5.5.2.1. Вътрешно за общината подпомагане  

Длъжностното лице от общинската администрация, отговорно за подпомагане на 

засегнатото население е заместник-кметът „Финанси и икономическо развитие”. 

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

нуждаещите включват:  

• определяне на нуждите от храна, вода и други от първа необходимост и изготвяне на 

заявки за доставка; 

• осигуряване на транспорт с висока проходимост;  

• изготвяне на списък на лицата, нуждаещи се от помощ (на кой адрес са, от кое МПС, 

от каква помощ се нуждаят); 

• даване на указания (разяснения) къде ще бъдат насочени; 

• други мероприятия (според обстановката). 

Кметовете и кметските наместници на населените места изготвят и представят в 

общинския щаб за изпълнение плана за защита при снегонавявания справка за нуждите от 

храна, питейна вода и лекарства за населението останало без подслон и/или принудително 

изведено от района. Заявките се приемат в щаба за изпълнение на общинския план за защита 

при бедствия и се разглеждат от назначена комисия. 

Редът за извършване на спешни доставки се определя от кмета на общината след: 

• получаване на актуална информация от „ръководителя на операциите” за 

обстановката в общината или най-засегнатите райони; 

• анализ на информацията в щаба за изпълнение на общинския план за защита при 

бедствия; 

• набелязване на мероприятия за незабавно изпълнение; 

• вземане на решение от щаба за изпълнение на общинския план за защита при 

бедствия; 

• даване на указания на длъжностните лица по видовете осигурявания за приоритетни 

доставки в определени обекти на общината. 

Отговорно длъжностно лице за доставките е домакина на общината.  

Местата за съхраняване на материални запаси в общината се определят със заповед на кмета 

на общината съобразно свободните налични складове. Фирмите, имащи задължения по плана за 

провеждане на СНАВР съхраняват материални запаси за ресурсно осигуряване при бедствия в 

собствени складове. 

За разпределението, раздаването и отчитането  на подпомагането отговарят:  

• заместник-кмет „Финанси и икономическо развитие”; 

• началник отдел „Духовни и социални дейности“ в общинска администрация; 

• общинска дирекция „Социално подпомагане”; 
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• кметовете и кметските наместници на населените места; 

• членовете на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, за 

своите сили, участващи в СНАВР. 

 

5.5.2.2. Външно общината подпомагане  

Изготвят се заявки/искания за предоставяне на неотложна помощ веднага след 

оценката на последствията от бедствието и оценката от необходимото подпомагане на 

населението и наличното имущество и оборудване в общината до:  

• областния управител; 

• областния съвет на БЧК;  

• РДПБЗН - МВР; 

• Националното сдружение на общините в Република България; 

• други организации със стопанска и нестопанска цел от областта и страната. 

Заявките/искания се изпращат по факс или е-mail и се разгласяват чрез медиите 

(електронни и печатни) за предоставяне на помощи и дарения, необходими на общината. 

Кметът на общината може да отправи искания за предоставяне на възстановителна 

помощ до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС по реда 

на Правилника за организацията и дейността на комисията за: 

• разплащане на непредвидени разходи за СНАВР на включените чрез ОЦ сили и 

средства на ЕСС; 

• средства за неотложни възстановителни работи; 

• предоставяне на възстановителна помощ.  

Методическото ръководство и контролът по изготвяне на заявките/исканията се 

осъществява от заместник-кметовете на общината. Техническото изготвяне на 

заявките/исканията се осъществява от началниците на отдели в общинска администрация, 

касаещи ликвидирането на последствията от наводнение. 

Местата за получаване на помощите се определят със заповед на кмета на общината 

съобразно свободните налични складове.  

Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на подпомагането са  

заместник-кметове според вида на помощта и конкретната обстановка. 

Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо външното 

и вътрешното подпомагане е заместник-кметът „Финанси и икономическо развитие”.  

Организацията и координирането на възстановителната помощ на населението се 

извършва от кмета на общината. 

За извършваното подпомагане периодично се предоставя информация на населението от 

щабовете чрез средствата за масово осведомяване.  

 

6. Организация и разпределение на отговорностите  

Основни съставни части на единната спасителна система са Главна дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ МВР, областните дирекции на МВР, 

Българския Червен кръст и центровете за спешна медицинска помощ. 

Основните съставни части на единната спасителна система, както и  ОПУ осигуряват 

непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на снежни бури, 

снегонавявания и обледенявания, тяхната оценка и незабавни действия. 

Другите съставни части на единната спасителна система предоставят помощ при 
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поискване съгласно плановете за защита при бедствия. 

Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на СНАВР с разрешение на 

министъра на отбраната въз основа на искане чрез областния управител и/или от НОЦ на 

ГДПБЗН. Разрешение за тяхното участие дава министърът на отбраната до началника на 

отбраната, който чрез командващия на Съвместното командване на силите активира същите.  

При необходимост от допълнителни сили и средства, те се осигуряват поетапно от 

други общини и области чрез областния управител на област на Добрич и/или от НОЦ на 

ГДПБЗН. Включват се в неотложните аварийно-възстановителни работи към отделните 

структури на министерства и ведомства.   

6.1. Информация за екипите и средствата на съставните части на единната 

спасителна система 

6.1.1. Сили и средства на основните съставни части на ЕСС 

• РСПБЗН - Каварна; 

• РУ – Каварна към на ОД на МВР; 

• екипи на ЦСМП. 

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

лица с нестопанска цел 

• дружеството, поддържащо републиканската пътна мрежа по договор с ОПУ;  

• дружествата с възложени договори за зимно поддържане на участъците от 

общинската пътна мрежа и уличната мрежа в населените места от общината; 

• строителни фирми и земеделски производители, разполагащи с подходяща 

инженерна техника съгласно споразумения/договори с кметовете на общини за предоставяне 

на техника за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; 

• щатни технически групи на „Електроразпределение север”АД  

• щатни технически групи на „В и К Добрич“ АД; 

• щатни технически групи на БТК и мобилни оператори; 

• екипи  на „Каварна газ” ООД;. 

• „МБАЛ – Каварна“ЕООД. 

6.1.3. Доброволни формирования 

Доброволно формирование в общините; 

Населението от засегнатите райони. 

6.1.4. Сили и средства от общинска администрация 

• общинска администрация – личен състав и МПС; 

• общинско предприятие „Чиракман“ – състава на предприятието и наличната 

техника; 

• директори на училища и детски градини - за настаняване на пострадали при 

необходимост; 

Със задачи: 

• сформиране на групи за обхождане на засегнатите райони е цел уточняване на 

обстановката и бедстващи хора  

• поставяне на регулировъчни постове за недопускане на задръствания, вследствие 

хаотично движение на автомобили; 

• основните усилия се насочат за спасяване и оказване на помощ на пострадали хора. 

Времето за готовност за реагиране на съставните части на единната спасителна 

система е дадено в приложение № 28. 
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7. Ръководство и координация  

Общото ръководство на дейностите по защита при снегонавяване и обледяване  се 

осъществява от кмета на общината.  

Кметът на общината създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за 

защита при бедствия и за взаимодействие с областния щаб и националния щаб. В щаба за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия се включват представители на всички 

структури, участващи в реагирането.  

Кметът на общината определя със заповедта за въвеждане на плана в действие  

ръководител на операциите, който притежава необходимата експертиза и опит в зависимост 

от характера на бедствието.  

Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените 

решения на щаба, осъществява взаимодействието и координацията между частите на ЕСС, 

участващи в изпълнението на защитните дейности в района на бедствието.  

 

7.1. Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия 

Главна задача на щаба е вземането на решение (План за действие) и привеждането му 

в изпълнение за своевременното събиране и комплектоване на планираните сили и средства 

от ЕСС и тяхното въвеждане в засегнатите зони. 

Щабът за изпълнение на плана за защита на населението при снегонавяване и 

обледяване извършва:   

• провежда мероприятия за усвояване на плана;  

• провежда неотложни мерки за намаляване на вредното въздействие при 

предупреждение;  

• оповестява и информира населението за опасност от снегонавяване и обледяване и 

предприема мерки за неговото овладяване;  

• планира и организира взаимодействие между силите на ЕСС за провеждане на 

СНАВР;  

• осигурява снабдяването на населението с лекарства и хранителни продукти от първа 

необходимост; 

• оповестява и координира работата на юридическите и физически лица със сключени 

договори за провеждане на неотложни дейности;  

• ръководи действията на екипите, провеждащи спасителни и неотложни 

възстановителни дейности. 

В процеса на работа щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия 

доуточнява: 

• задачите на групировките от сили; 

• реда за работа и способите за спасяване на пострадалите; 

• възлагане на задачи на ново привлечената специална техника; 

• реда за извеждане на останалото без подслон население, неговото настаняване и 

битово осигуряване; 

• уточняване и привличане на допълнителни транспортни средства за нуждите на 

спасителните и възстановителни работи, реда за зареждане с ГСМ, нейния ремонт и 

осигуряване с резервни части; 

• реда за възстановяване на комунално-енергийната система и др. 
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7.2. Координация на силите и средствата от ЕСС 

Предаването на информация между кмета на общината/Щаба за изпълнение на 

общинския план, съставните части на Единната спасителна система и районите за 

провеждане  на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи се осъществява 

чрез оперативните дежурни по ОбСС и ОЦ. 

Координацията на силите и средствата от ЕСС в района на бедствието се осъществява 

от ОЦ на РДПБЗН - Добрич, който: 

• поддържа връзка с ръководителя на операциите; 

• получава от ръководителя на операциите информация за мащаба на бедствието, 

проведените дейности по защита, необходимите сили и средства, анализира информацията и 

я предоставя в щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия; 

• организира въвеждането на допълнителни сили и средства по искане на 

ръководителя на операцията или кмета на общината; 

• във взаимодействие с органите на местната власт координира логистичното 

осигуряване на частите от ЕСС.  

За успешното провеждане на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни 

работи ръководителят на операциите организира непрекъснато взаимодействие със 

съставните части на единната спасителна система. 

При провеждане на СНАВР ръководителя на операциите координира: 

• реда за влизане на формированията в районите (обектите) за провеждане на СНАВР. 

• последователността на действие и реда за преминаване на формированията през тях. 

• последователността на работа при провеждането на аварийно-възстановителните 

работи в зоната на бедствието. 

• реда за работа при спасяването на пострадалите. 

При участие на сили от другите части на ЕСС в района за провеждане на спасителни 

и неотложни аварийно-възстановителни работи ръководителят на операциите уточнява реда 

за взаимодействие с тях. 

При необходимост за провеждане едновременно на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи от две или повече части или единици на ЕСС 

взаимодействието се организира непрекъснато взаимодействието по цел, време и място.  

За осигуряване на управлението и взаимодействието се използват радио, проводни и 

подвижни средства за свръзка и сигнализация. 

 

7.3. Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън общината 

При необходимост кметът на общината отправя мотивирано искане до ОЦ за 

осигуряване на необходимата помощ за извършване на СНАВР от съседни непоразени 

общини и от съседни области.  

Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън територията на 

общината: 

• от съседна община – с мотивирано искане на кмета на общината до областния 

управител; 

• от съседна област – с мотивирано искане до МВР чрез областния управител. 

Взаимодействието на привлечените сили се организира от ОЦ и ръководителя на 

операциите. 
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7.4. Организиране на взаимодействието между оперативните дежурни центрове 

на структурите от ЕСС 

Оперативните дежурни центрове на структурите от ЕСС получават, обработват и 

обменят своевременно информация за обстановката. 

Оперативните дежурни на общината, ведомствата и при юридическите лица и 

едноличните търговци по чл. 35 и чл. 36 от ЗЗБ организират изпълнението на дейностите 

съгласно плановете за защита при бедствия (аварийните планове) и предоставят информация 

за предприетите действия на ОЦ на РДПБЗН. 

 

8. Събиране и обмен на информация за бедствието  

Наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването се основават на: 

1. информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции; 

2. информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични явления; 

3. информация и  данни, получени в центровете на Националната система за спешни 

повиквания с единен европейски номер 112; 

Информацията се предоставя безвъзмездно на Министерството на вътрешните работи 

(МВР), на министрите в рамките на тяхната компетентност, на областните управители и 

кметове на общини съобразно ситуацията. 

При снегонавяване и обледяване основно се разчита на информация и данни, 

предоставени от: 

• ЕЕНСП - телефон 112; 

• дежурния в ОЦ на РДПБЗН - Добрич; 

• дежурния по ОСС - Добрич; 

• екипите на КАТ - Пътна полиция; 

• екипите на пътноподдържащите фирми; 

• информация за пътната обстановка от дежурния на Областно пътно управление – 

Добрич, Ситуационния център на АПИ - София, Оперативен дежурен център на ГД 

„Национална полиция” и НОЦ на ГДПБЗН, както и предаваната информация на средствата 

за масово осведомяване.  

8.1. Разузнаване 

За осигуряване на данни за фактическата обстановка се организира разузнаване. На 

територията на общините и обектите от националното стопанство разузнаването се 

осъществява от собствените органи, сили и средства, като за целта се формират 

разузнавателни групи с точно определени маршрути (обекти) за разузнаване. 

Чрез разузнаването се установяват: 

• затрудненията и нарушенията в транспортните комуникации; 

• прекъснато електрозахранване; 

• нарушаване на водоснабдяването; 

• нарушаване на комуникационните връзки; 

• блокирани населени места вследствие в резултата на натрупаните преспи; 

• нарушено снабдяване на населението с храна и продукти от първа необходимост; 

• затруднение при доставки на твърди и течни горива за отопление; 

• затруднения при придвижване на медицински екипи до блокирани от снега населени 

места и необходимостта от транспортирането до лечебни заведения на болни, родилки, 

нуждаещи се от хемодиализа.  
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8.2. Метеорологично осигуряване 

Метеорологическото осигуряване се осъществява от Синоптичната станция на нос 

Калиакра и Хидрометеорологичната обсерватория в гр. Добрич от Националния институт по 

метеорология и хидрология – филиал Варна (тел. 058 604 289 и 0886 262 745), 

Получават се сведения и от метеорологичния център на Военновъздушните сили към 

база за Командване, управление и наблюдение и от ЦАН на МВР чрез ОЦ на РДПБЗН - 

Добрич. 

 

Тип на необходимата информация 

За общинския щаб за изпълнение на ПЗБ е необходима пълната информация за бедствието, 

за  анализиране на заплахата и изводи за вероятната обстановка на територията на общината. 

Редът за предоставяне на информация, формата и времето, в което е необходимо да се 

предоставя се определят със заповедта на кмета на общината за обявяване на бедствено 

положение и с решенията, взети на заседанията на Щаба. Обменът на информация, кой 

трябва да знае и кой трябва да разполага с информацията е съгласно Плана за действие 

(Решението) на Щаба. 

За населението е необходимо да се подава информацията, която не би попречила на 

изпълнението на предприетите мерки и извършваните СНАВР. От общинския щаб за изпълнение на 

ПЗБ се подава информация за предприетите действия, както и правила за поведение и действие при 

снегонавяване и обледяване. Информацията се свежда чрез интернет страницата на общината и  

местните медии. 

 

9. Комуникации  

9.1. За ръководство и координация на СНАВР 

Комуникационно-информационната система за ръководство и координация на 

СНАВР е организирана чрез денонощни дежурства на оперативни дежурни в общината и ОЦ 

на РДПБЗН – Добрич.   

При възникнало бедствие дежурният по Общински съвет за сигурност оповестява 

незабавно председателя на Щаба и ресорния заместник-кмет и следва техните 

разпореждания. Уведомява дежурния в ОЦ и дежурния по ОСС за обстановката и взетите 

мерки.    

Оповестяването се извършва чрез  наличната телефонна система на БТК и мобилната 

телефонна свръзка на общинската  администрация и кметовете и кметските наместници. 

През  цялото време оперативният дежурен по ОбСС обменя информация с дежурните 

в ОЦ – Добрич, в Областния съвет за сигурност –Добрич (ОСС) и в РУ на МВР - Каварна, 

РСПБЗН, ЦСМП, дежурния диспечер във „В и К Добрич“ЕООД и в „Електроразпределение 

Север“АД, кметовете и кметските наместници.  

Оперативните дежурни  в ОбСС своевременно получават информация, регистрират и 

оповестяват съответните органи. През цялото време обменят информация с тях и докладват 

за хода на бедствието, взетите мерки по оповестяването на населението, сили и средства, 

застрашените населени места и необходимостта от помощ за ликвидиране на  последствията. 

Получената и дадената информация дежурният записва точно, отразява часа на получаването 

(предаването) и кой предава (на кого е предадено). 
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Дежурната стая на общината е оборудвана с телефони, факс и компютър с достъп до 

интернет. Служителят по ОМП  в общината отговаря за осигуряване непрекъснатото 

дежурство в дежурната стая на ОбСС и оборудването. 

По време на СНАВР се поддържа постоянна връзка чрез стационарни и мобилни 

телефони, факс и електронна поща.  

При  обявено бедствено положение ОД в ОбСС осъществява връзка с:  

• ръководителя на операциите;  

• кмета на общината/щаба за изпълнение на ПЗБ;  

• ОЦ;  

• ОД на ОСС.  

Всяка промяна в обстановката по време на СНАВР се документира и се информират 

длъжностните лица, имащи отговорности по събитието. Обменът на информацията по време 

на СНАВР тече двустранно от мястото на събитието (ръководител на операциите, кмет на 

общината,  щаб за изпълнение на ПЗБ, дежурни по ОЦ и ОСС и др.) и обратно, като и в двете 

посоки се уточняват и осигуряват  нуждите от допълнителни  сили и средства, брой на 

пострадали, загинали, нужда от евакуация, стоки от първа необходимост и др.  

Оперативният център:  

• приема и оценява информация за възникналото бедствие; 

• уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система (ЕСС) и 

координира по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури; 

• уведомява органите на изпълнителната власт за възникнали бедствия; 

• включва допълнителни сили и средства на основните и други съставни части на ЕСС 

съгласно плана по искане на ръководителя на операциите. 

Информирането и оповестяването на населението се осъществява чрез местните и 

националните средства за масово осведомяване, както и чрез  кметовете и кметските 

наместници на населените места. 

 

9.2. Фиксирани мрежи и/или услуги 

Използвайки фиксираната мрежа на БТК АД при обявено бедствено положение се 

превключват/изграждат канали, чрез които се осъществява връзка между дежурния по ОбСС 

и дежурните по ОСС и в ОЦ на РДПБЗН – Добрич, и респективно и между общинския щаб за 

изпълнение на плана за защита при бедствия и областния щаб за изпълнение на областния 

план за защита при бедствия.   

Преките телефонни канали се използват за по-добра комуникация и последваща 

координация между съставните части от ЕСС. 

Връзката по фиксираните мрежи, използвана при ежедневната дейност също се ползва 

и при възникнало „бедствено положение“.  

 

9.3. Мобилни и радио комуникации 

Чрез мобилните GSM оператори се осъществява връзка между дежурния по ОбСС,  

кмета на общината, щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, ръководителя на 

операциите и частите от ЕСС. 

РД ПБЗН Добрич разполага с ТЕТРА терминали (носими, мобилни и стационарни)  и 

УКВ радиостанции, стационарни и мобилни за връзка между ОД в ОЦ и екипите, 

извършващи дейности по ПГ и СД.  
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9.4. Ред за обмен на информация между частите на ЕСС 

Обменът на информация между съставните части на ЕСС се осъществява по ред, 

определен в заповедта на кмета на общината за обявяване на бедствено положение, както и 

от решенията, взети на заседанията на Общинския щаб за въвеждане в изпълнение на плана 

за защита при бедствия.. 

Координацията на съставните части на ЕСС се осъществява чрез ОЦ на РД ПБЗН. 

Взаимодействието между частите на ЕСС, участващи в СНАВР в района на бедствието се 

извършва от ръководител на операциите.  

 

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

Финансовото и материално-техническото осигуряване при земетресение се осигурява 

от общинския бюджет, бюджетите на министерства и ведомства, търговските дружества и 

едноличните търговци – за обектите им, структурните фондове на Европейския съюз и от 

други международни организации.  

Допълнителни финансови средства за ликвидиране на последици от бедствия би 

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

последиците от бедствия съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 

съответната година. Резервът се усвоява по решения на Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Средствата се предоставят от 

централния бюджет и се разходват по бюджетите на министерствата, ведомствата и 

общините чрез корекция на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и 

съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. 

Планът е съобразен с наличните сили и ресурси на Единната спасителна система. При 

необходимост, допълнителни сили и ресурси се осигуряват поетапно от отговорните за 

превенция и СНАВР ведомства и организации.  

Общината информира Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерския съвет за получените помощи и дарения от български и 

чуждестранни физически и юридически лица, неправителствени организации, както и за 

получените застрахователни обезщетения за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последиците от бедствия, конкретните лица, на които те са разпределени, и обектите на 

които те са предоставени. Въз основа на постъпилата информация за помощи и дарения, 

постъпилите искания в комисията и след преценка на размера на нанесените щети от 

бедствието, председателят на комисията представя в Министерския съвет информация за 

необходимата допълнителна помощ от държави, международни организации и др. 

 

10.1. Инженерно осигуряване 

Организира се с цел разчистване на пътища и улица, спасяване на пътници от 

закъсали и аварирали автомобили, отстраняване на авариите по комунално-енергийната и 

пътната мрежа, подаване на енергозахранване за нуждите на спасителните, 

локализационните, ликвидационни и други дейности. Мероприятията се осигуряват и 

ръководят от щаба чрез ОЦ. 

 

10.2. Материално техническо осигуряване 
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Материално-техническото осигуряване се заключава в организиране и осъществяване 

на своевременно и пълно снабдяване на силите на ЕСС с техника, средства за свръзка и 

гориво-смазочни материали, медикаменти и превързочни материали, облекло и обувки, 

продоволствия и други средства, необходими за осигуряване мероприятията по защитата на 

населението и действията на силите при провеждане на спасителните работи. 

Взаимодействието и координацията се осъществява чрез общинския щаб за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия, ОЦ и ръководителя на мястото за 

намеса.  

Отговорно длъжностно лице от областната администрация, координиращо 

изпълнението на дейностите е заместник-кмет “Финанси и икономическо развитие”. 

 

10.3. Осигуряване на обществения ред 

Длъжностно лице на територията на общината, отговарящо за реда и законността по 

време на бедствие е началника на РУ - Каварна към ОД на МВР - Добрич.  

РУ на МВР осигурява: 

• поддържане на пропусквателни пунктове и пренасочване на движението при 

въвеждане на забрани за движение; 

• контрол по спазване на безопасността на движение на пътища и улици и при 

движение на автомобили със специален режим; 

• осигуряване на ред и безопасност при необходимост от настаняване на закъсали 

пътници  

• охрана на обществена и частна собственост, въвеждане на ред и сигурност. 

 

10.4. Транспорт 

Транспортното осигуряване при снегонавявания и обледявания е свързано с 

извозването на хора, блокирани в автомобилите си до определените местата за временно 

настаняване в общината, на хора с неотложни здравни проблеми до многопрофилната 

болница за активно лечение за оказване на специализирана медицинска помощ (при недостиг 

на специализиран транспорт от центъра за спешна помощ), изтегляне на закъсали 

автомобили.  

Отговорно длъжностно лице от общината, координиращо осигуряването на 

транспорта е заместник-кмета „Европейски фондове и инвестиционна дейност“.  

Транспортът се осъществява с наличните автомобили на община Каварна с 

местонахождение - гаража на общината. За нуждите на щаба за изпълнение ПЗБ – лек 

автомобил с висока проходимост ВАЗ 21213, рег. № ТХ 5015СХ, с местодомуване РСПБЗН.  

 

10. 5. Здравеопазване 

Спешна медицинска помощ на населението от общината се осигурява от филиала на 

ЦСМП - Добрич, находящ се в сградата на „МБАЛ-Каварна“. Тъй като филиалът не 

разполага със санитарен аватомобил с висока проходимост, при необходимост ще се разчита 

на помощта на ЦСМП – Добрич.  

Квалифицирана медицинска помощ ще се оказва в “МБАЛ-Каварна”ЕООД град 

Каварна с функциониращи отделения: вътрешно терапевтично, неврологично, детско и 

акушеро-гинекологично. Лечебното заведение поддържа резерв от медикаменти и материали 

за медицинска помощ.  
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Специализираната медицинска помощ – в болници в Добрич и Варна. 

 

11. Отговорни органи и връзки 

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия в община Каварна е с  

актуализиран състав съгласно Заповед № 656/27.07.2017 г. на Кмета на община Каварна.  

Правилник за устройството и дейността на Общинския съвет за намаляване на риска 

от бедствия в община Каварна, приет на заседание на Общинския съвет за намаляване на 

риска от бедствия в община Каварна на 8.08.2017 г. 

Работна група, определена с Решение № 3 по протокол № 1 на Общинския съвет за 

намаляване на риска от бедствия в община Каварна, прието на заседание на Общинския 

съвет за намаляване на риска от бедствия в община Каварна на 8.08.2017 г. 

Представителите на общинска администрация и длъжностните лица, участвали в 

разработването на плана отговарят за поддържане и актуализиране на данните в него. 

Координацията се извършва от началник отдел „Обществен ред и контрол“ в общинска  

администрация Каварна. 

 

12. Приложения  

4.1. Правила за поведение и действия на населението при снегонавявания и 

обледявания.  

 



         Приложение № 4.1 

 

 

Правила  

за поведение и действия на населението при снегонавявания и обледявания  

 

 

Опасните явления, свързани със зимния сезон са ниските температури, снежни 

виелици и бури и заледяванията. През зимния сезон се създават условия за образуване на 

преспи, затрупване на превозни средства и пътища, затруднена доставка на стоки и 

извършване на услуги. Част от населените места остават изолирани и с нарушено електро и 

водоснабдяване вследствие на скъсани електропроводи. Създава се бедствена ситуация. 

Възникват условия за загубване и измръзване  на хора поради намалената видимост. 

Снежната буря е снеговалеж, съчетан със силен вятър, при което се отнася и натрупва 

голямо количество  сух сняг в отделни зони. Явлението възниква при температура на въздуха 

под 0°С, при снеговалеж и скорост на вятъра над 5 м./сек. Най-често снежни бури се 

формират в Североизточна България и в планините през месеците декември, януари и 

февруари. Образуват се навети преспи по пътищата, което силно затруднява или прави 

невъзможни транспортните връзки между отделните селища. 

Заледявания се получават, когато при понижаване на температурата под 0°С 

замръзват размекнат сняг или дъжд. В резултат на ледената обвивка се нарушава нормалното 

движение на транспортните средства и се създава реална опасност от създаване на пътно–

транспортни произшествия. Възниква опасност от подхлъзвания и падания на хора (особено 

възрастни), съпроводени със счупвания на крайниците. При циклично топене и замръзване 

под стрехите  на сградите и съоръженията се образуват висулки, понякога с дължина над 2 

метра, които при откъсване могат да предизвикат нещастни случаи. 

Снежните виелици и обледеняванията могат да разрушат въздушно-кабелни 

комуникации, да блокират пътищата и да поставят в рискова ситуация живота на много хора. 

• В Община Каварна непроходими вследствие обилни снеговалежи и навявания стават 

най-често пътищата: между Каварна и Балчик около разклона за село Топола и боровата 

горичка и в участъка Хаджи Димитър - Поручик Чунчево в отсечката Каварна – Шабла и 

поради това наши съграждани не трябва да предприемат необмислени пътувания  по тези 

маршрути при обилни снеговалежи и навявания, защото това крие сериозни  опасности. 

Задължително е гражданите преди да предприемат такива действия да  следят често 

метеорологичната обстановката или да наберат необходимата  информация за състоянието на 

пътищата с телефонно обаждане до пътните служби,  органите на Пожарна безопасност и 

защита на населението или предавания на местните радиa и телевизионни оператори. 

  

Какво трябва да  правят гражданите  при такава обстановка 
  

Да не се придвижват извън населени места пеша, с автомобили или животни, ако това 

не е крайно наложително; Ако   необходимостта  все  пак  налага придвижване на открито 

извън населено място, то хората трябва да  облекат топли дрехи, обувки и ръкавици, да 

сложат сандвич в чантата си. При умора да не спират за почивка, а да се придвижат до най-

близкото населено място. Движението при виелици трябва да става далеч от сгради и 

далекопроводи, стълбове и дървета. Продължителните придвижвания  да се извършват с 

умерено темпо, по познати маршрути, при честа смяна на водачеството. Ако изгубите 

ориентация, потърсете запазено от вятъра и снеговалежа място и без да лягате изчакайте 

спирането на снеговалежа, като поставите обозначителен знак. Вземете мерки против 

измръзване на крайниците и затрупване със сняг; 

Ако пътувате с автомобил, преди да тръгнете  проверете дали  той е изправен, дали 

имате в резервоара достатъчно гориво, ако не го допълнете, също така проверете за въже, 

лопата и брадвичка. Не тръгвайте на път сами. Карайте бавно и внимавайте, когато минавате 
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покрай сгради, близо до електропроводи и дървета. Не спирайте да почивате на открито, 

освен в крайпътни кантони или в други постройки, които могат да ви предпазят от 

виелицата. Не забравяйте най-важното преди да тръгнете монтирайте зимните гуми и 

проверете  изправността на светлините на автомобила. За увеличаване на сцеплението, 

гумите на автомобила не трябва да са много напомпани, поставете вериги. При  пътуване  с  

автомобил  използвайте първокласни пътища. Дори и да пропътувате повече километри до 

най-близкото населено място, знайте че тези пътища се почистват с предимство. Ако  

обстановката  продължи да се усложнява,  спрете  в  най-близкото населено място. 

Не  използвайте  двигателя  на  спряното моторно превозно средство за отопление, а 

при крайна необходимост това да става за кратко време, като в купето се осигури достъп на 

чист въздух. 

На изпаднали в беда хора,  окажете  помощ. Трябва   да  знаете,  че измръзналите 

части на тялото се разтриват със спирт и леко се масажират. Не разтривайте със сняг – това 

усилва охлаждането и може да нарани кожата. 

При   измръзвания   от  втора, трета   и   четвърта   степен   се   налага 

транспортирането на пострадалите до болнично заведение, на същите се поднасят топли и 

силно подсладени течности. 

Ако  по  пътя  срещнете  затрупани и пострадали от навявания хора и автомобили, 

незабавно се обадете на Единния Европейски номер за спешни повиквания – 112 или  на 

Дежурен по Областен съвет за сигурност на телефон 60 15 17, Дежурен по Общински съвет 

за сигурност в Община град Добрич на телефон 60 27 24  и телефон факс 60 56 24. На 

посочените телефони е осигурено денонощно дежурство. 

В  населените  места   се   обръщайте за помощ към    административните   власти, 

структурите на Министерството на вътрешните работи – РС „Пожарна безопасност и защита 

на населението”, сектор КАТ „Пътна полиция” и пътните служби. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

ПЛАН  

ЗА ЗАЩИТА ПРИ СВЛАЧИЩА 

 

 

Кратко резюме на съдържанието 

Планът за специфична опасност „Свлачища“ е план за реагиране. 

В плана са посочени целта, обхвата на реагирането при бедствия, за които се прилага 

планът, частите на ЕСС и географския район, описание на ситуацията - характеристики, 

включващи потенциалните последствия: 

• сценарии на вероятни събития и потенциалните последствия; 

• описание на зоната/зоните, които се очаква да бъдат засегнати от свлачища и 

география на района; 

• уязвими обекти - сгради, болници, училища, инфраструктура; 

• демографски характеристики - разпределение и гъстота на населението в района, 

уязвими групи от него; 

• стопански дейности в района. 

Описани са приетите условия за целите на планирането. При проиграване на плана 

или при неговото реално изпълнение по време на операции се проверява необходимостта от 

промени в плана, произтичаща от приетите условия. 

Посочени са последователността на планираните действия и задачите, които е 

необходимо да бъдат изпълнени с цел ефективно реагиране: 

• оперативна готовност (процес за получаване на предупреждение и идентифициране 

на заплахата от предстоящо или случващо се събитие); 

• реда за активиране на плана; 

• определяне на защитни действия (описани са способностите и процеса за избора на 

защитните мерки и действията при възникване на събитие от компетентните органи и щаба 

за изпълнение на ПЗБ). Стъпките за избор на защитни мерки и действия, включват 

анализиране на заплахата, избор на защитни действия, определяне на предупреждението за 

населението,определяне на план за действие; 

• предупреждение и оповестяване на населението - система и ред за предупреждение; 

определяне на съдържанието на съобщението; разпространение на предупреждението за 

населението; 

• изпълнение на защитните действия (способностите и процеса за изпълнение на 

защитните мерки и действия за конкретния вид опасност; 

• изпълнение на дейности по възстановяване. 

В плана са разработени: 

• организацията и разпределението на отговорностите (отговорните лица и 

структурите, които имат ключови позиции за изпълнението на дейностите, както и техните 

задължения); 

• ръководството и координацията (рамката за цялостното ръководство и координация 

на дейностите, информация за връзките с други планове); 

• събирането и обмена на информация за бедствието (основната или критичната 

информация за бедствието, която е необходимо да се осигури, типът на необходимата 

информация, от къде се очаква да бъде получена, за кого е предназначена, как ще се споделя, 
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в какъв формат и всяко специфично време, в което е необходимо да се предостави); 

• комуникациите (описание на системата за осигуряване на комуникациите при 

възникване на бедствие и активиране на плана);  

• ресурсното (финансово и материално) осигуряване на изпълнението на плана 

(посочени са лицата, комуникациите, средствата, инфраструктурата и транспортните нужди, 

необходими за успешното изпълнение на дейностите, заложени в плана); 

• отговорните органи и връзки (включва списък на отговорните органи и съответните 

правни основания и заповеди за разработване на плана, както и предоставянето на 

изискващата се информация, включена в плана); 

• приложения (включва списък на отговорните структури/лица и техните функции; 

стандартни оперативни процедури; карти; таблици; списъци на ресурсите и др.). 

 

1. Цел на плана  

Целта на плана е създаване на оптимална организация за координиране на действията 

при организиране и провеждане на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни 

работи за намаляване до минимум на загубите при проява и/или активизиране на свлачища. 

Организиране и провеждане на мероприятия за извеждане на хората от свлачищния район, 

оказване на медицинска помощ, осигуряване с вода, храни и по-бързо възстановяване 

условията за живот и работа в района на свлачището.  

С разработването на плана за действие при свлачища в община Каварна се цели 

създаване на необходимата организация за предприемане на мерки за защита на живота и 

здравето на хората, на околната среда и набелязване на необходимите действия на органите 

за управление и силите за реагиране при активизиране на свлачища.  

 

2. Обхват   

Планът създава организация за ранно предупреждение и оповестяване на населението, 

оповестяване, информиране и управление на силите и средствата от ЕСС, начина на 

взаимодействие между съставните части на ЕСС, създаване,  управление и оповестяване на 

Щаб за изпълнение на плана, обявяване на бедствено положение, координация на съставните 

части на ЕСС за предотвратяване и овладяване на последствията от активизирани свлачища 

на територията на община Каварна.  

Планът се прилага при активизирани свлачищни процеси в урбанизирани райони на 

територията на общината, при които са причинени разрушения, има пострадали хора и 

такива, които се нуждаят от помощ.  

Обхватът на реагирането при свлачища е съгласно данните за вида и последствията -

от информацията за мащаба на бедствието.  

Планът се прилага и за част от територията на общината. 

 

3. Описание на ситуацията  

3.1. Характеристики, включващи потенциалните последствия 

Свлачищата представляват движещи се земни и скални маси под действието на 

силите на тежестта. Преместването е свързано с изменение на естествената структура на 

масива.  

 Свлачищните процеси нямат внезапен характер и е възможно да бъдат регулирани с 

технически средства. Във времето те имат периоди на затихване и активизиране. Свлачищата 



3 

 

се активизират предимно при силен и продължителен дъжд и интензивно снеготопене, при 

продължително засушаване и при земетресение.  

Свлачищата имат разрушително влияние върху инфраструктурата и върху 

икономиката с нанасянето на огромни материални щети. Обществени и частни сгради 

хотели, почивни бази, вили и други може да претърпят повреди и дори да бъдат разрушени. 

Пътища, подпорни стени и други съоръжения ще бъдат повредени или разрушени. 

Затруднени ще бъдат електро и водоснабдяването, възможно е прекъсване на 

комуникациите, застрашен е животът на населението, възможни са жертви и сред туристите. 

Много хора в пострадалите райони ще останат без домове или ще загубят вилните си имоти. 

Част от местното население ще бъде евакуирано и изложено на ограничени условия за 

настаняване и удобства.  

 

3.2. Сценарии на вероятни събития и потенциалните последствия 

Сградите, пътищата и всякакви видове комуникационни и инфраструктурни 

съоръжения, които попадат в обсега на свлачищата, могат да претърпят различни степени на 

щети и повреди до тяхното пълно разрушаване. 

Свлачищата могат да причинят жертви и множество наранявания: травми и 

задушавания от затрупване и заклещване в разрушените сгради. Дори малки по обем, но 

внезапни срутвания и свличания, при изчерпване стабилитета на даден масив, понякога 

взимат човешки жертви. Наблюдават се и краткосрочни и дългосрочни психични ефекти 

върху здравето на засегнатите хора.  

Системи и съоръжения, намиращи се по пътя на свлачищата (сгради, водни системи, 

енергийни и комуникационни линии, пътища и др.) могат да бъдат сериозно повредени или 

унищожени. 

Косвеният ефект може да включва загуба на имущество, щети в горския фонд, 

увеличаване на уязвимостта на населението, намаляване на възможностите за справянето с 

последиците. Всички разрушения на сградния и комуникационния фонд водят до 

икономически загуби.  

В зависимост от това, в коя част от свлачищното тяло се намират, сградите търпят от 

пълно разрушение до накланяне, завъртане и напукване, водещи до необитаемост на 

сградния фонд. При частични повреди - най-вече напукани стени, и липса на други 

възможности, обитателите на сградите често поемат риска и остават да живеят в тях, което е 

съпроводено с една постоянна и реална заплаха за техния живот.  

Последствията за населението и националното стопанство зависят от начина на 

застрояване на свлачищните райони - жилищни райони или курортни зони. 

Съгласно чл. 106 от Закона за устройство на територията с общия устройствен план на 

общината или част от нея се определят териториите с вероятно разпространение на 

предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки  и начин на устройство 

и защита. В тази връзка е необходимо в новия общ устройствен план на община Каварна да 

бъдат отразени районите с издадена строителна забрана. 

 

3.3.Описание на зоните, които се очаква да бъдат засегнати от свлачища и 

география на района 

Съгласно Регистъра на свлачищата, поддържан от Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството, на територията на община Каварна към 31.12.2018 г. са 
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регистрирани  16 свлачища, от които 3 са в активни, 5 са потенциални и 8  са стабилизирани 

(приложение № 5.2). Общата площ на засегнатите от свлачища терени е 8 360 дка. 

Свлачищата засягат неогенските и кватернерни седиментни серии и са 

разпространени по Черноморското крайбрежие от с. Камен бряг (местността Яйлата), в 

централната част на ВС „Русалка” (класическото блоково свлачище при Таук лиман) до 

границата на общината с община Балчик. От град Каварна до град Балчик свлачищата 

образуват почти непрекъсната ивица с ширина от 150-200 м. до 2-3 км. Районът, заключен 

между клифа и главния свлачищен отстъп, чиято височина е от 10 до 40-50 м, има типично 

свлачищен релеф, представен от линейно удължени, издигнати и понижени, успоредни на 

морския бряг форми. В по-голямата си част това са древно свлечени масиви, които при сега 

съществуващите условия са стабилизирани. Най-често при урбанизиране на част от 

територията им възникват съвременни активизации. 

Инженерно-геоложките процеси,  разпространени на територията на общината са: на 

изток – срутища, на запад - мащабни древни, относително стабилизирани свлачища, в 

челната част, на които са развити съвременни активни свличания с малка площ и обхват, 

срутища и абразия.  

Природните условия – геоложки и тектонски строеж, хидрогеоложки условия, морска 

абразия и земетресенията, са в основата за развитието на  свлачищните процеси. Влияние 

оказват и антропогенните процеси. През последното десетилетие статистиката показва 

увеличаване броя на свлачищата на територията на общината. Четири свлачища са 

регистрирани през 2011 г., едно през 2012 г. и 2 - през 2014 г.  

Свлачищата са в пряка зависимост от друг геодинамичен процес – морската абразия, 

активността на единия процес предопределя развитието на другия. Към 31.12.2018 г. 

абразионните участъци в крайбрежната зона на община Каварна съгласно приложение № 5.3 

са 4.   

Изпълнението на брегоукрепителни противоабразионни мероприятия са счита и като 

основно противосвлачищно мероприятие. Източно от нос Чиракман има изграден един 

брегозащитен обект, включващ “Г” мол, шпора, дамба и изкуствен плаж в залива пред град 

Каварна. За периода от строителството на брегоукрепителните съоръжения досега не са 

извършвани ремонтно-възстановителни работи, което е предпоставка за частични 

разрушения на откосите и конструкцията на съоръженията. През 2008 г. община довърши 

изграждането на Буна № 3, но не в размерите по първоначалния проект.  

Най-тежка обстановка в общината ще се създаде при активизиране на свлачищните 

процеси през летния сезон в хотели, почивни бази, ресторанти и др., в курортните зони, 

разположени в крайбрежните райони на общината. В сгради с масово пребиваване на хора 

при създаване на паника вследствие на свлачищни и срутищни процеси могат да бъдат 

нанесени сериозни материални щети, съпроводени с човешки жертви. 

 

3.3.1. География на района  

Територията на община Каварна се разполага в най-северната геоморфоложка област 

на България – Дунавската хълмиста равнина, като заема източната част. Цялата ѝ 

територията попада в пределите на Добруджанското плато. На изток Добруджанското плато 

завършва със стръмен и висок бряг, който на север постепенно понижава своята височина, 

като при Каварна е около 140 m, а при Калиакра е около 70 m.   

В тектонско отношение разглежданата територия се отнася към източния склон на 
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Северобългарското издигане – една от крупните позитивни структури на Мизийската 

платформа, изразена по всички формации.  

Типични за общината геоложки разрушителни процеси са свлачищата, срутищата, 

морската абразия, пропадането на льоса и земетресенията от собствени огнища в 

Шабленския район.   

Общината се характеризира със слабо изразена хидрографска мрежа, представена от 

суходолия и оврази, повечето плитки и с асиметрични слонове, с широки легла и слаб 

наклон. Водите се движат основно в югоизточно направление и се вливат в Черно море.  

Територията на общината попада в умерено-континенталната климатична подобласт. 

Климатичните особености са резултат от непосредствената близост на Черно море, а също 

така от липсата на солидна планинска преграда, която да спре нахлуването на студени 

въздушни маси. За посоката, скоростта и силата на вятъра голямо влияние оказва релефа.  

 

3.4. Уязвими обекти  

На територията на община Каварна със заповед №РД-02-14-300 от 21.04.1997 г. на 

министъра на териториалното развитие и строителство е наложена строителна забрана за 

териториите на две свлачища: 

• свлачището при бившия къмпинг на СБА в село Топола - стабилизирано; 

• свлачището над плажа в Каварна (на 50-60 м северозападно от морския клуб) – 

потенциално, застрашава общинския път, водещ до плажа и буна №1. 

Активните свлачища засягат територия с площ около  210,4 дка, в която попадат 

крайбрежния склон непосредствено преди голф комплекс „Тракийски скали“ (територия 

между дерето на село Топола и входа на голф комплекса) и територията на голф комплекса. 

Свлачищата засягат и застрашават общински път DOB 3156, включително дъждовната 

канализация, голф комплекса „Тракийски скали“, улици, водопроводи, новостроящ се 

комплекс от четири пететажни сгради преди голф комплекса. Укрепителни работи в района 

не са извършвани.  

Свлачищата застрашават: 

• критична инфраструктура (пътища и пътни съоръжения, водопроводи, 

канализационни системи, електропроводи, комуникации);  

• обекти за масово пребиваване (събиране) на хора (хотели, почивни станции, спортни 

съоръжения и др.); 

• околна среда – плажове и защитени територии и зони. 

 

3.4. Демографска характеристика - разпределение и гъстота на населението в 

района, уязвими групи от него 

Демографската характеристика на общината е съгласно т. 1.2 от основния план.  

Уязвими групи от населението: 

• работещо или пребиваващо население в обекти за масово пребиваване (събиране) на 

хора – голф комплекс, хотели, почивни станции, вили и др; 

• работещо или пребиваващо население в административни и обществени сгради; 

Информацията за бременните жени, майките с малки деца, болните на легло, хората в 

неравностойно положение, хронично болните се изисква от кметовете и кметските 

наместници на населените места. 
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3.5. Стопанска характеристика на района; 

Морският ваканционен туризъм е основен структуроопределящ отрасъл за общината. 

Натовареността на легловия капацитет е неравномерна, като най-голям брой нощувки се 

концентрират в летния период - юли и август.  

Основните места за настаняване в община Каварна са: 

• Ваканционно селище „Русалка” в с. Свети Никола;  

• Курортен комплекс „Карвуна” в местността Иканталъка; 

• КК „Бялата лагуна“ 

• Курортна зона „Каварна”;  

• Голф комплекс „Тракийски скали” край с. Божурец; 

• Комплекси „Калиакрия” и „Топола скайс” край с. Топола. 

В общината е развит и ловен, културно-познавателен туризъм и селски екотуризъм, 

основно в с. Българево, с. Камен бряг и с. Свети Никола. Голф туризъм се практикува в голф 

игрището „Тракийски скали“. Орнитоложки туризъм и научно-познавателен туризъм се 

предлага в защитените територии (резерват „Калиакра”, Защитена местност и национален 

археологически резерват „Яйлата” ), влажна зона „Тауклиман” и влажна зона „Болата”. 

 

4. Приети условия за планиране  

За целите на планирането е прието едновременно активизиране на свлачищни процеси 

вследствие на проливни дъждове и повишаване нивото на подпочвените води през деня, в 

летния сезон, в районите на: 

- свлачище DOB 17.05009-01-01 Голф игрище „Тракийски скали“; 

- свлачище DOB 17.35064-02 Яхт клуб, Каварна. 

В посочените свлачищни райони не са изпълнени укрепителни мероприятия и не са 

изградени системи за мониторинг на свлачищните процеси. 

Прието е че, активизирането на свлачищата ще доведат до:   

1. голям брой засегнати хора (ранени и в неизвестност), възможни са човешки жертви;  

2. участъци с разрушена транспортна и техническа инфраструктури - прекъснат път, 

конструктивни повреди на пътни съоръжения, затрупани улици,  скъсани водопроводи и 

канализационни системи, прекъснат електропровод.  

3. засегнат сграден фонд.  

4. загуба на стопанска дейност; 

5. поражения за околната среда. 

 

5. Последователност на действията  

Дейностите по защитата на населението в случай на опасност или възникване на 

свлачище са: 

1. предупреждение; 

2. изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; 

3. оповестяване; 

4. спасителни операции; 

5. оказване на медицинска помощ при спешни състояния; 

6. оказване на първа психологична помощ на пострадалите и на спасителните екипи; 

7. овладяване и ликвидиране на екологични инциденти; 

8. операции по издирване и спасяване; 
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11. временно извеждане; 

12. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; 

14. други операции, свързани със защитата. 

Дейностите се изпълняват от единната спасителна система, която включва структури 

на: 

1. министерства и ведомства; 

2. общини; 

3. търговски дружества и еднолични търговци; 

4. центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения; 

5. юридически лица с нестопанска цел, включително доброволни формирования; 

6. въоръжените сили. 

Звената, службите и другите оперативни структури са съставни части на единната 

спасителна система при запазване на институционалната или организационната им 

принадлежност и определените им функции или предмет на дейност. 

Отговорности: 

• основните съставни части на единната спасителна система осигуряват непрекъсната 

готовност за приемане на съобщения при възникване на бедствия, тяхната оценка и 

незабавни действия; 

• другите съставни части на единната спасителна система предоставят помощ при 

поискване съгласно плана; 

• въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи по заповед на министъра на отбраната въз основа на 

искане от областния управител. 

Съгласно Решение на щаба (План за действие) спрямо конкретната обстановка при 

използване на съставните части на ЕСС в общината се провеждат спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи и дейности по защитата на населението  в случай на 

заплаха или възникване на свлачище. 

 

5.1. Оперативна готовност   

5.1.1. Получаване на предупреждение 

Предупреждение при активизиране на свлачище е малко вероятно да се случи, тъй 

като част от свлачищните процеси се характеризират с бърза скорост на протичане и ниска 

степен на предсказуемост. За предупреждение за активизиране на свлачище могат да служат: 

• данни от мониторинга на изградените КИС, извършван от „Геозащита” ЕООД 

Варна; 

• данни за опасно повишаване или понижаване на нивото на подпочвените води в 

свлачищните райони; 

• данни от НИМХ – Варна за развитието на валежна обстановка – интензитет и 

количество на валежите; 

• данни за случили се свличания и срутвания с материални щети и/или човешки 

жертви; 

• визуално състояние на свлачищните и срутищни участъци и съоръженията в тях; 

• местоположение, предполагащо опасност; 
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• оценка на риска - вероятност от възникване на свлачище или срутище или авария на 

съоръжение, уязвимост на съоръжението и тежестта на последствията от протичането на 

аварията; 

• изготвена експертиза; 

• извършени инженерно-геоложки проучвания, изготвен проект за отводнителни и 

укрепителни мероприятия;  

• извършено цялостно инженерно-геоложко райониране на територията по степен на 

засегнатост от свлачищни процеси и възможност за застрояване;  

• действаща строителна забрана и засилен инвеститорски интерес; 

• съоръжения, нуждаещи се от основен ремонт. 

 

5.1.2. Системи за наблюдение 

Изграждане на система за мониторинг на свлачищните райони не е по силите на 

общината. На територията на общината наблюденията за динамиката на свлачищните и 

абразионните процеси се извършват от “Геозащита”ЕООД град Варна чрез съществуващи и 

нови КИС (контролно-измерителни системи). “Геозащита”ЕООД трябва своевременно да 

уведоми общината за промените на наблюдаваните свлачища.  

 

5.1.3. Оповестяване на населението 

Обикновено развитието на свлачищните процеси е в ограничени райони и трудно 

предсказуемо и затова предупреждението и оповестяване на населението се извършва при 

констатиране на първите признаци.  

Оповестяването на населението в свлачищния район се извършва от общинската 

администрация като при силно изразени свлачищни процеси, кмета на общината издава 

заповед за забрана обитаване на сградите. За недопускане на аварии и създаване на 

предпоставки за ускоряване на свлачищния процес със заповед на кмета на община Каварна 

се прекъсва електрозохранването в района и се спира водоподаването.  

Кметовете и кметските наместници на населените места, засегнати от свлачища при 

обилни валежи, усилват наблюдението и следят за признаци на водонасищане на  

свлачищните склонове в землищата на селата си.  

 При признаци за активизиране на свлачищния масив се предупреждава и оповестява 

засегнатото население.  

 

5.1.4. Оповестяване на органите за управление и силите за реагиране  

5.1.4.1. Оповестяване на органите за управление 

Дежурният по Общински съвет за сигурност, дежурният в ОЦ на РДПБЗН, 

оперативният дежурен на ОДМВР,  дежурният  по областен съвет за сигурност получават 

информация за мястото на свлачището и има ли пострадали и я обменят помежду си. 

Информацията може да бъде получена от ЕЕНСП -112, свидетели и др. 

ОД по ОбСС оповестява незабавно кмета на общината и по негово разпореждане 

извършва оповестяване на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.  

Оповестяването на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия 

може да бъде извършено от ОД в ОЦ на РД ПБЗН Добрич чрез СРПО след отправено искане 

от кмета на общината. За целта кметът на община изпраща до дежурния в ОЦ на РДПБЗН - 

Добрич искане съгласно приложение № 64. Искането в първоначалния момент може да бъде 
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устно, като впоследствие бъде потвърдено в писмена форма. 

При оповестяване на органите на изпълнителната власт чрез СРПО могат да бъдат 

използвани начини на свързване: алармиране и оповестяване, като сигналът при начин на 

свързване алармиране е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в 

групите. Съобщението при свлачища е: 

„Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и 

оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за 

ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!“, последвано от: 

„Внимание, свлачище! Внимание, свлачище! Внимание, свлачище!“. 

При начин на свързване оповестяване кметът на общината с искането за оповестяване 

може да разпореди оповестяване на група(и) с речеви  сигнал, различен от тези при начин на 

свързване „алармиране“.  

След приключване на оповестяването дежурният в ОЦ изпраща доклади за 

резултатите до отправилия искането. 

Оповестяването чрез системните телефони е резервен начин на оповестяване и се 

използва в случай на отпадане на работната станция.   

 

5.1.4.2. Оповестяване и привеждане в готовност на съставните части на Единната 

спасителна система  

При получаване на оповестяване оперативните дежурни на дружествата и ведомствата 

докладват на административните ръководители и по техни указания оповестяват силите за 

реагиране и за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, 

съгласно плановете на съставните части на ЕСС за защита при бедствия за изпълнение на 

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

и общинско ниво.  

 

5.1.5. Идентифициране на заплахата от предстоящо или случващо се събитие 

Критерии за обявяване на бедствено положение: 

• обхват – брой засегнати населени места (курортни места); 

• материални щети - нанесени щети в млн. лв.; 

• брой пострадали – брой жертви, брой ранени, брой изчезнали хора; 

• при необходимост на участие от екипи от други общини; 

• при поредица от инциденти от възникване на локални инциденти със сходен 

характер в кратък интервал от време и на ограничена територия; 

• при невъзможност за възстановяване на нормалните условия на живот в засегнатата 

територия повече от три дни. 

Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия взема решение и 

съгласно Критерий „Сериозност“ от Раздел II „Профил на риска“ на Плана. 

 

5.2.Ред за активиране на плана 

Кметът на общината обявява със заповед бедствено положение за цялата или за част 

от територията на общината и въвежда плана за защита при бедствия,  част „План за защита 

при свлачища”. Заповедта влиза в сила незабавно и се разгласява чрез средствата за масово 

осведомяване. Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител и на 

министъра на вътрешните работи. 
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Бедствено положение се обявява, при условие че има данни за жертви, ранени или 

значителни материални щети и когато силите и средствата, предвидени в общинския план за 

защита при бедствия не са в състояние да се справят с възникналата ситуация.  

Когато мащабът на бедствието надхвърля възможностите за справяне с наличните 

сили и средства на ЕСС на общинско ниво и са необходими допълнителни ресурси, кметът 

на засегнатата община може да поиска от областния управител обявяване на бедствено 

положение чрез ОЦ на РДПБЗН МВР. При въвеждане на областния план за защита при 

бедствия управлението преминава на областно ниво. За целта областният управител свиква 

щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия.  

Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в 

засегнатата територия продължава да изпълнява своите функции и задължения, като 

координацията и управлението на силите и средствата на ЕСС се осъществява на областно 

ниво от съответния областен управител и щабът за изпълнение на областния план за защита 

при бедствия. 

 

5.3. Определяне на защитни действия 

Дейности, които се изпълняват от областния щаб за изпълнение на ПЗБ:  

1. анализ и оценка на обстановката; 

2. предлага на кмета на общината управител за одобрение решения относно 

необходимия обем и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията 

от бедствието и за подпомагането на засегнатото население;  

3. осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на 

бедствието; 

4. информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприетите 

действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и 

действия; 

5. докладва на кмета на общината управител за хода на провежданите защитни 

мероприятия. 

Стъпките за избор на защитни мерки и действия включват:                            

• анализиране на заплахата; 

• избор на защитни действия; 

• определяне на предупреждението за населението; 

• определяне на план за действие (приложение № 13). 

 

5.3.1.Анализиране на заплахата 

В зоната, засегната от свлачището се извършва разузнаване за установяване на:  

• размера и границите на засегнатия участък; 

• състоянието на изградените отводнителни съоръжения: канавки, канали,  водостоци 

и др.; 

• техногенните фактори, причинили свлачищния процес – авария по В и К мрежите, 

изкопни и строителни дейности и др. 

• състоянието на елементите на техническата инфраструктура в района на 

свлачището; 

• състоянието на сградния фонд в района, опасности за живота на живеещите. 
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Общинският щаб за изпълнение на ПЗБ извършва анализ и оценка на обстановката 

при активизирани свлачища на база информацията и данните, с които разполага към момента 

и прави избор на необходимите защитни действия в зависимост от текущата ситуация, 

хората и имуществото в риск, метеорологичните условия, опитът от предишни събития, 

наличните ресурси, условията за безопасност.   

В Плана за действие на  щаба се посочват мерките за овладяване на бедствието, 

включително предприетите временни ограничения върху правата на гражданите и органите 

или длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки. 

 

5.3.2. Избор на защитни действия 

Общинският щаб за изпълнение на ПЗБ прави избор на необходимите защитни 

действия за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и 

дейности по защитата на населението  в случай на заплаха или възникване на свлачища.  

 

5.3.3. Определяне на предупреждението за населението 

При опасност от възникване на свлачище населението в застрашената/засегнатата 

зона се оповестява при проявлението на първите признаци от общинска администрация или 

органите на МВР чрез високоговорители, монтирани на МПС.  

Последващите съобщения за конкретната ситуация при свлачища съдържат: 

1. информация относно характеристиките на бедствието - произход, мащаби, прогноза 

за развитие;  

2. указания за поведение и действия на населението. 

 

5.3.4. Определяне на план за действие  

В решението (Плана за действие) за провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни дейности на щаба се посочват мерките за овладяване на 

бедствието, включително предприетите временни ограничения върху правата на гражданите 

и органите или длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки. 

Планът за действие: 

• описва оперативните цели и стратегии за действие; 

• осигурява последователност и непрекъснатост на операциите; 

• осигурява ефективно използване на ресурсите; 

• идентифицира необходимите и очакваните ресурси. 

Основните елементи на плана са: 

• цели; 

• дейности и задачи от критично значение; 

• необходими ресурси; 

• ред за обмен на информация; 

• комуникации. 

 

5.4. Предупреждение и оповестяване на населението 

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението в общината при 

свлачища е изградена на базата на Автоматизираната система за оповестяване (АСО) на 

ГДПБЗН-МВР на базата на Техническия комплекс за оповестяване (ТКО) и телефонно-

телеграфните канали от фиксираната далекосъобщителна система със заложен принцип на 
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приоритет и автоматизирано отнемане на канали за обмен и комуникации при възникването 

на бедствена ситуация и сиренната система, развърната в общината. Оператор на системата е 

денонощен дежурен по Общински съвет за сигурност  – Каварна.  

При свлачище населението на общината се информира за развитието на ситуацията, за 

предприетите от изпълнителната власт защитни мерки и получава указания за поведение и 

действие чрез средствата за масова информация. Правилата за поведение и действие на 

населението при свлачища са дадени в приложение № 5.4.  

При необходимост от даване на допълнителна информация и указания за действия на 

населението в засегнатия район МВР изпълнява процедура по оповестяване на населението 

чрез подвижни високоговорителни уредби.  

 Съобщенията до медиите за оповестяване на населението се излъчват от пресцентъра на 

общинска администрация след координация с ръководителя на операциите. 

 За своевременното информиране на населението за създадената обстановка е нужно: 

 а) готовност за използване на местните средства за масова информация (радио, 

телевизия и преса, подвижни оповестителни системи, монтирани на МПС) за оповестяване 

на населението и даване на указания за поведение и действие при свлачища. 

б) разясняване на населението чрез средства за масова информация особеностите на 

бедствието, поведението и действията на населението при свлачища и информиране за 

създалата се обстановка.  

 

5.5. Изпълнение на защитните действия 

5.5.1. Способностите и процеса за изпълнение на защитните мерки и действия 

Способностите и процеса за изпълнение на защитните мерки и действия на частите на 

ЕСС, реагиращи при свлачище са дадени в приложение № 23. 

Координацията между органите на изпълнителната власт, екипите на ГДПБЗН и 

другите екипи от ЕСС при активизиране на свлачища се осъществява от ОЦ съгласно 

стандартните оперативни процедури.  

Службите за спешно реагиране - Център за спешна медицинска помощ, ГД „Пожарна 

безопасност и защита на населението” МВР, Областна дирекция на МВР и Българския 

червен кръст приемат подадената информация за свлачището, реагират незабавно и връщат 

обратно информация за приключване работата си на мястото на намеса. 

При необходимост за провеждане едновременно на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи от две или повече части или единици на ЕСС 

взаимодействието се организира по цел, време и място. 

Дейностите по оперативната защита при активизиране на свлачища се координират от 

ръководител на операциите, подпомаган от експерти от „Геозащита” ЕООД Варна.  

Ръководителят на операциите в района на активизираното свлачище 

съобразно степента на проявения свлачищен процес - начален стадий или 

пълна активизация, предприема следните дейности: 

• извършва оценка на обстановката и уточнява възможностите за наличните сили и 

необходимостта от привличането на допълнителни сили и средства; 

• извършва специализиран инструктаж и инструктаж за безопасност преди започване 

на работата; 

• предприема извършването на неотложни аварийни мерки като: 

а) означаване и сигнализиране на района, включващ опасния участък;  
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б) изменение реда на движение в района на свлачището до пристигане на 

компетентните  

в) организиране на временна охрана на района и недопускане 

преминаването на хора; 

г) недопускане и забрана в района на свлачището дейности, създаващи вибрации в 

почвата (от тежка механизация и транспорт); 

д) при необходимост от разчистване на улици и пътища свлечените земни маси се 

изземват на малки количества, за да се избегнат инциденти от внезапно свличане на масива; 

при използване на специализирана техника се допускат само водачи на машини, 

притежаващи  необходимите по закон документи за правоуправление;  

е) недопускане депониране на земни маси, строителни и други отпадъци над главния 

свлачищен откос; 

ж) установяване на техногенните фактори, провокирали свлачището - масов изкоп, 

взривни работи и други; 

и) установяване състоянието на изградените отводнителни съоръжения (канавки, 

канали, водостоци, отводнителни шахти, открити дренажи и др.) и при необходимост и 

възможност, организиране дейността по осигуряване на достатъчна проводимост; 

к) недопускане извършването на изкопни работи, подкопаващи основата на склона в 

активизирания свлачищен участък; 

л) при наличие на скъсан водопровод в зоната на свлачището -уведомяване чрез ОЦ 

на експлоатиращото предприятие за прекъсване на водоподаването в района на свлачището; 

м) при наличие на стълбове от въздушни електропроводи в активираната свлачищна 

зона - уведомяване (чрез ОЦ) на експлоатиращото предприятие за прекъсване на 

електрозахранването на района; 

н) при разкрити трасета на подземни проводи в свлачищната зона – уведомяване (чрез 

ОЦ) на експлоатиращите предприятия за предприемане от тяхна страна на укрепване или 

изместване на проводите по безопасни трасета; 

о) спешно извършване на оглед за оценка на състоянието на сградния фонд и на 

инженерната инфраструктура в района, които биха могли да застрашат живота на 

населението;  

п) временно извеждане на хора от застрашените сгради при необходимост.   

 

5.5.2. Провеждане на спасителни работи 

Спасителните работи при проява на свлачища започват с: 

• извеждане на гражданите, живущи или пребиваващи в района на свлачището и/или в 

непосредствена близост на района на свлачището; 

• оказване на първа медицинска помощ. 

 

5.5.2.1. Временно извеждане на населението  

Временното извеждане на населението трябва да се разглежда като извеждане  от 

района на свлачището за освобождаването му при провеждане на СНАВР и забрана за 

влизане и пребиваване. 

Извеждането на населението от района на свлачището за освобождаването му при 

провеждане на СНАВР се организира и ръководи от ръководителя на операциите.  
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За извеждането на населението предварително се определя маршрут, който трябва да е 

обезопасен. По този маршрут не трябва да има компрометиран терен и да представлява 

опасност при преминаване през него. За това се избира път или терен, осигуряващ 

безопасност на движението на хората, насочващ извежданите се към устойчиви райони.  

 

5.5.2.2. Медицинска помощ на пострадалите 

Първата лекарска помощ се осъществява от дежурни екипи от Центъра за спешна 

медицинска помощ.   

При необходимост пострадалите се транспортират в „МБАЛ – Каварна“ЕООД или в 

болниците в Добрич и Варна за оказване на специализирана медицинска помощ.  

За транспортирането и оказването на медицинска помощ на пострадалите се 

привличат силите на ЦСМП - Добрич и сили и средства, привлечени от щаба за изпълнение 

на общинския план за защита при бедствия чрез ОЦ на РДПБЗН. 

Действията за оказване на първа помощ се координират от началника на ЦСМП – 

Каварна и управители на „МБАЛ – Каварна“ЕООД.  

 

5.5.2.3. Временни ограничения и мерки за защита на населението 

Въвеждат се временни ограничения за населението: 

• прекратява се свободното  движение и пребиваване в свлачищния район; 

• прекратява се извършването  на дейност, която би затруднила или възпрепятствала 

осъществяването на спасителните дейности и оказване на първа медицинска помощ на 

пострадали; 

• забрана за движение на лични и фирмени МПС, регулиране движението по 

определените за целта маршрути, устройване на пропускателни пунктове; 

• прекъсване на електроподаването и водоподаването във свлачищния район;   

• приоритетни грижи за деца, самотни възрастни хора и инвалиди, пострадали при 

свличането. 

 

5.5.2.4. Изолиране и охрана на района  

Осъществява се от силите на РУ – Каварна към ОДМВР - Добрич за недопускане на 

външни лица в зоната на свлачището чрез:  

• организиране на пропускателен режим с развръщане на контролно-пропусквателин 

пунктове вход и изход от района;  

• организиране на патрулна и комендантска служба в районите на свлачището (когато 

района обхваща голям периметър). 

 

5.5.3. Провеждане на неотложни аварийно-възстановителни дейности 

Действия след затихване на свлачищните процеси: 

В изпълнение на указания/предписания, дадени от експертите от „Геозащита“ ЕООД 

гр. Варна ръководителят на операциите координира неотложните аварийно-възстановителни 

работи по: 

• изграждане на временна обходно-отводнителна канавка над главния 

свлачищен откос, с оглед отвеждане на нерегулирания повърхностен отток и 

на други скатни води извън зоната на свлачищното тяло; 

• отбиване водите на речни течения; 
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• механично отнемане на земни маси; 

• източване формирани в тялото на свлачищния масив водоеми, както и 

такива в близост до него чрез изкопаване на отводнителни канали и канавки; 

• понижаване нивото на подпочвените води чрез аварийно водочерпене 

през съществуващите или новоизградени сондажни кладенци; 

• поставяне на подходящи места маркери и изгражда реперни мрежи 

завизуално наблюдение, анализ и прогноза за развитието на свлачищния 

процес; 

• други мероприятия съобразно конкретната обстановка 

Аварийните мерки при свлачищни процеси са дадени в приложение № 5.1.  

 

5.5.3.1.Отстраняване на авариите по КЕМ 

Отстраняването на авариите се извършва, както следва: 

• отстраняването на авариите в енергийните мрежи се осъществява от аварийните 

групи на „Електроразпределение Север” АД  гр.Варна; 

• отстраняването на авариите по водопроводните и канализационните мрежи се 

осъществява от аварийните групи на „В и К Добрич“ АД гр. Добрич.  

• отстраняването на авариите в газоразпределителните мрежи се извършва от 

аварийни групи на „Каварна Газ“ООД. 

 

5.5.3.2. Осигуряването на пострадалото население 

Населението, останало без подслон се извежда временно от пострадалите райони и се 

настанява от кмета на община/щаба за изпълнение на общинския план за защита при 

бедствия. То ще бъде настанено в незасегнати сгради в района, оборудвани с най-

необходимото, след обход на комисии от специалисти или като се осигурят палатки, 

постелъчно имущество и фургони, предоставени по нареждане на министъра на вътрешните 

работи или от БЧК. В задълженията на кмета на община/щаба за изпълнение на общинския 

план за защита при бедствия е да решат какъв да бъде реда за устройване със средства за 

подслон и каква помощ ще се окаже от организации извън общината. 

 

5.5.3.3. Временно извеждане на населението от общината в друга община на 

областта 

Областният управител разпорежда временно извеждане от една община в друга 

община на областта при възникване на бедствието. Кметът на общината и ръководителят на 

операции организират и координират временното извеждане при свлачища. Поради 

спецификата на бедствието и разположението на свлачищните райони е малко вероятно да се 

наложи временно извеждане на населението от една община в друга община. Случаите, в 

които се разпорежда временно извеждане са: 

• при непосредствена или предстояща заплаха за живота и здравето на хората в 

района; 

• при опасност от големи по обхват свлачища, предизвикани от силно земетресение 

или поредица от земетресения; 

• при невъзможност за временно настаняване на територията на засегнатата община. 

Маршрутите, по които се извършва временното извеждане се определят от 

ръководителя на операциите след оценка на обстановката по данни от разузнаването от 

всички части на ЕСС, изпратили разузнавателни групи. 
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 За децата и хората в неравностойно положение по време на извеждането се грижат 

медицински лица от спасителни екипи чрез РЗИ, общинската дирекция „Социално 

подпомагане“ и Домашния социален патронаж. При недостиг на персонал чрез заповед на 

кмета на общината се назначават служители общинска администрация. 

 

5.5.3.4. Осъществяване на мониторинг 

Мониторингът на свлачищните процеси се осъществява чрез: 

• засилено наблюдение на КИС в свлачищните райони; 

• периодично измерване и лабораторен контрол за заразеността на обектите на 

територията на засегнатия район от екипи на РЗИ - Добрич. 

След установяване на свлачищните процеси незабавно се уведомява 

„Геозащита“ЕООД – Варна за регистрация и организиране на режим на наблюдение в 

свлачищния район. 

Определяне на санитарно-епидемиологичното състояние на територията на общината 

и епизоотичното състояние на местата за настаняване, пасищата и водопоя на животните се 

извършва със сили на РЗИ - Добрич, БАБХ - Добрич и РИОСВ – Варна.  

 

5.5.3.5. Събиране и охрана на материални ценности 

Събирането, описването и охраната на материалните ценности се осъществява от 

силите на РУ – Каварна към ОДМВР - Добрич. Усилията се насочват към културни, 

административни и банкови учреждения и обекти с цел опазване и охраната им. 

Материалните ценности от разрушените сгради се събират в подходящи помещения и се 

назначава охрана за предотвратяване на посегателства и мародерства.  

 

5.5.3.6. Опознаване, отчет и организиране погребването на загиналите 

Със съдействието на следствените органи и служителите от отдел ГРАО към 

общинска администрация се извършва опознаването на труповете и предаването им на 

близките за погребение. За неидентифицираните трупове се организира поединичното им 

погребение. Погребенията се осъществяват от общинския Обреден дом като се спазват 

всички условия, изискващи се за тази дейност. 

 

5.5.3.7.Разкриване и спасяване на животни и организиране погребването на 

загиналите 

Извършва се чрез указания и под ръководството на ОДБХ - Добрич за недопускане и 

евентуално възникване на епидемии в областта със съдействието на служителите на отдел 

„Екология и зелена система“  в общинска администрация. 

 

5.6. Изпълнение на дейности по възстановяване  

Кметът на общината организира, координира и контролира процеса на подпомагане и 

възстановяване при бедствия. Процесът на подпомагане и възстановяване включва 

координираните усилия по осъществяването на мерки по време и непосредствено след 

възникването на свлачище. Мерките са в зависимост от състоянието на общността - степен 

на персоналните загуби на собственост и прекъсване на социалните функции. Мерките се 

предприемат на база оценки на първоначалните нужди и щети от . 
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5.6.1. Възстановяване на инфраструктурата и услугите 

Ръководството на дейността по възстановяване на услугите в общината се извършва от 

кмета на общината, „Електроразпределение Север“АД, „В и К Добрич“АД и други 

ръководители на фирми и ведомства чрез щаба за изпълнение на плана за защита при 

бедствия. 

Длъжностно лице от общинска администрация, координиращо дейностите по 

възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите средства е заместник-кметът 

„Европейски фондове и инвестиционна дейност“. Комисия, назначена със заповед на кмета на 

общината, в състава на които се включват експерти от „Геозащита“ ЕООД гр. Варна извършва огледи 

на обектите относно законосъобразното изразходване на финансовите средства.  

Назначена комисия със  заповед на кмета на общината извършва оглед и описване на 

нанесените щети.  

Общинска администрация и ръководителите на ведомства и експлоатационни фирми 

степенуват по важност обектите за възстановяване, определят и извършват: 

• необходимост от проектиране; 

• обявяване на процедура за обществена поръчка; 

• избор на фирма по Закона за обществените поръчки; 

• обявяване на изпълнител; 

• сключване на договор за извършване на услугата; 

• изпълнение на възложените дейности; 

• контрол и приемане на обекта; 

Дейности по възстановяване на: 

• електроподаване – от екипи на МЕП Добрич към ЕСО ЕАД и 

„Електроразпределение Север“ АД; 

• водоподаване -  екипи на „В и К Добрич“ АД гр. Добрич; 

• съобщителни връзки, мобилни връзки – екипи на БТК, мобилни оператори;  

• подаване на природен газ – екипи на „Каварна газ“ ООД; 

•  пътища и улици – екипи на ОПУ и общински фирми, поддържащи чистотата; 

• здравни услуги – МБАЛ, общопрактикуващите лекари.   

Гореупоменатите фирми със специализираните си екипи при извършване на 

възстановителните работи поддържат постоянна връзка с щабовете за изпълнение на 

областния и общинските планове за защита при бедствия, ОЦ и ръководителя на операциите. 

Дейностите по възстановяване на КИС и съоръженията в свлачищните райони се 

ръководят от експерти от „Геозащита” ЕООД Варна. 

  

5.6.2. Разпределение на помощите 

Организацията и координирането на предоставянето на възстановителна помощ на 

населението се извършва от кмета на общината. 

Общината информира МКВП за получените от тях помощи и дарения от български и 

чуждестранни физически и юридически лица за предотвратяване, овладяване и преодоляване 

на последиците от бедствия, конкретните лица, на които те са разпределени, и обектите, за 

които те са предоставени съгласно Правилника за организацията и дейността на МКВП към 

МС. 

5.6.3. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население 
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Кметът на община организира и координира предоставянето на неотложна помощ на 

пострадалите лица при свлачища. 

Неотложната помощ включва: 

• изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и 

селскостопанските животни; 

• раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица и др. 

Предприема се приоритетно снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни 

заведения и спасителните екипи. 

Длъжностно лице от общинска администрация, координиращо външното и вътрешното 

подпомагане – заместник-кмет „Финанси и икономическо развитие“. 

 

5.6.3.1.Вътрешно за общината подпомагане 

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

нуждаещите се:  

• определяне на длъжностни лица от заместник-кмета за работа в „мястото за намеса”; 

• определяне на нуждите от храна, вода и други от първа необходимост и изготвяне на 

заявки за доставка; 

• осигуряване на транспорт с висока проходимост;  

• изготвяне на списък на лицата, нуждаещи се от помощ; 

• даване на указания къде ще бъдат насочени; 

• разпределение на получените помощи в общината. 

• необходимост от транспорт за евакуация или настаняване (от определен адрес до 

определените места за настаняване); 

• други мероприятия (според обстановката). 

Останалото без подслон население се настанява в незасегнати от бедствието сгради, а 

при недостиг на такива се организират палаткови лагери и се изготвят заявки за доставка на 

фургони.  

 Редът за извършване на спешни доставки се определя от кмета на общината след: 

• получаване на актуална информация от ръководителя на операциите за обстановката 

в общината или най-засегнатите райони; 

• анализ на информацията в Щаба на СНАВР; 

• набелязване на мероприятия за незабавно изпълнение; 

• вземане на решение от кмета на общината; 

• даване на указания на длъжностните лица по видовете осигурявания за приоритетни 

доставки в определени обекти на общината – определените места за настаняване на 

пострадали, училища и детски градини, големи квартални магазини. 

Взаимодействието с търговските обекти и заведенията за обществено хранене се 

осъществява от отдел „Общинска собственост и икономическо развитие”.  

Местата за съхраняване на материални запаси в общината се определят със заповед на кмета 

на общината съобразно свободните налични складове. Фирмите, имащи задължения по плана за 

провеждане на СНАВР съхраняват материални запаси за ресурсно осигуряване при бедствия в 

собствени складове. 

За разпределението, раздаването и отчитането на подпомагането отговарят ресорния 

заместник-кмет, отдел „Социални и духовни дейности“, ОбС на БЧК, дирекция „Социално 

подпомагане“, кметовете и кметските наместници, членовете на щаба за изпълнение на 
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общинския  план за защита при бедствия, за своите сили участващи в СНАВР. 

 

5.6.3.2. Външно за общината подпомагане  

Изготвят се заявки/искания за предоставяне на неотложна помощ веднага след оценката 

на последствията от бедствието и оценката от необходимото подпомагане на населението и 

наличното имущество и оборудване в общината до:  

• областния управител; 

• областния съвет на БЧК;  

• РДПБЗН - Добрич; 

• други организации със стопанска и нестопанска цел от областта и страната. 

Заявките/искания се изпращат по факс или е-mail и се разгласяват чрез медиите 

(електронни и печатни) за предоставяне на помощи и дарения, необходими на общината. 

Кметът на общината може да отправи искания за предоставяне на възстановителна 

помощ до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС по реда 

на Правилника за организацията и дейността на комисията. 

Разплащане на непредвидени разходи за СНАВР, средства за неотложни 

възстановителни работи и предоставяне на възстановителна помощ става по реда на 

Правилника за организацията и дейността на МКВП към МС 

Връзката на общината с хуманитарни, благотворителни и неправителствени 

организации се осъществява и координира от секретаря на общината.  

Методическото ръководство и контролът по изготвяне на заявките (искането) се 

осъществява от заместник-кмета „Финанси и икономическо развитие”.  

Техническото изготвяне на заявките (исканията) се осъществява от началниците на 

отделите в общинска администрация, касаещи ликвидирането на последствията. 

За извършваното подпомагане периодично се предоставя информация на населението 

чрез средствата за масово осведомяване. 

 

6. Организация и разпределение на отговорностите  

6.1. Организация 

Основните съставни части на единната спасителна система (РДПБЗН, ОД на МВР, 

ЦСМП, БЧК) осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване 

на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия.  

Другите съставни части на единната спасителна система предоставят помощ при 

поискване съгласно плановете за защита при бедствия. 

Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на СНАВР с разрешение на 

министъра на отбраната въз основа на искане чрез областния управител и/или от НОЦ на 

ГДПБЗН. Разрешение за тяхното участие дава министърът на отбраната до началника на 

отбраната, който чрез командващия на Съвместното командване на силите, активира същите.  

При необходимост от допълнителни сили и средства, те се осигуряват поетапно от 

други общини и области чрез областния управител на област на Добрич и/или от НОЦ на 

ГДПБЗН. Включват се в неотложните аварийно-възстановителни работи към отделните 

структури на министерства и ведомства.   

Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, 

участващи в изпълнението на дейностите при свлачища, се извършва от ръководител на 

операциите, който  притежава необходимата експертиза и опит. 



20 

 

Кметът  на община,  съвместно с ръководителя на операциите организират и 

провеждат защитни и спасителни мероприятия със собствени сили и средства при 

активиране на свлачища на територията на общината. При нужда отправят искания за 

допълнителни сили и средства до щаба за изпълнение на областния план за защита при 

бедствия чрез ОЦ на РДПБЗН – Добрич. 

 

6.2. Разпределение на отговорностите 

6.2.1. Кметът на общината 

Кметът на общината организира и ръководи защитата при свлачища на територията 

на общината.  

При възникване на бедствие на територията на общината кметът на общината: 

• въвежда със заповед общинския план за защита при бедствия; 

• създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и 

взаимодействие с областния и националния щабове; 

• координира спасителните и неотложни възстановителни работи; 

• извършва обмен с ОЦ на РДПБЗН; 

• определя със заповедта за въвеждане на ПЗБ ръководител на операциите;  

• организира взаимодействието с привлечените сили и средства, изпратени за 

провеждане на НАВР на територията на общината и осъществяване на ръководство на 

техните действия; 

• организира оповестяване на населението в свлачищния район, като при силно 

изразени свлачищни процеси, кмета на общината издава заповед за забрана обитаване на 

жилищните сгради. За недопускане на аварии и създаване на предпоставки за ускоряване на 

свлачищния процес със заповед на кмета на засегнатата община се прекъсва 

електрозохранването в района и се спира водоподаването;         

• организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при 

свлачища; 

• назначава комисия за определяне на щетите от бедствието и предприемане 

необходимите стъпки за получаване на възстановителна помощ;  

• назначава комисия за извършване на оглед за оценка на състоянието на сградния фонд и 

на инженерната инфраструктура в района, които биха могли да застрашат живота на 

населението;  

• организира разпределението на помощите и даренията, получени от физически и 

юридически лица, обществени и държавни организация в т.ч.и международна помощ; 

• организира снабдяване на населението с хляб, вода, хранителни продукти и 

медицинска помощ. 

 

6.2.2. Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия 

Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия 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 свлачището и за подпомагането на 

засегнатото население; 



21 

 

• 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.  

 

6.2.3. Ръководител на операциите 

Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените 

решения на щаба за изпълнение на ПЗБ. При провеждане на 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; 

• след получаване на сигнала от ОЦ отива на мястото на намеса и започва изпълнение 

на областния план за защита при бедствия; 

• извършва оценка на обстановката и уточнява възможностите на наличните сили и 

необходимостта от привличане на допълнителни сили и средства; 

• уточнява екипите за наблюдение, връзката с тях и предварително уговорените 

сигнали за опасност; 

• поддържа постоянна връзка с ОЦ, като докладва за обстановката, получава 

информация за хидрометеорологичните прогнози и осъществява координация с „Геозащита” 

ЕООД Варна, местните власти и останалите части на ЕСС; 

• при пристигане на допълнителни екипи ги въвежда в обстановката и им поставя 

конкретни задачи; 

• организира извършването на инструктаж на място; 

• поиска от юридически или физически лица предоставяне на помощ в съответствие с 

възможностите им; 

• при необходимост разделя района за работа на сектори и участъци и определя 

техните ръководители;  

• при необходимост сформира щаб на ръководителя на операциите с представители на 

участващите екипи от ЕСС. 

• при подаване на сигнал за опасност от наблюдателите  незабавно прекратява 

операцията и взема мерки за извеждане на спасителите на безопасно място; 

• при необходимост (продължителни операции) води дневник на операцията, в който 

се записват участвалите екипи и техните ръководители, продължителността на смените, 

смените на ръководителите и др. 

 

6.2.4. Основни съставни части на Единната спасителна система 

При свлачища задълженията на отделните ръководители на структурите на ЕСС в 

областта по изпълнението на тези задачи се свеждат до следното: 

6.2.4.1. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - 

Каварна  
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• поддържа в готовност сили и средства като основна съставна част на единната 

спасителна система, в дейности по защита на населението в съответствие с плана за защита 

при свлачища;  

• участва в работата на щаба и подпомага кмета та общината при оценка на 

обстановката и вземане на решение; 

• когато е определен от кмета на община за „ръководител на операциите“ организира 

взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, 

участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на 

бедствието; 

• организира провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи при земетресение; 

• по искане на ръководителя на операциите организират включване на предвидените в 

плановете за защита при бедствия съставни части на единната спасителна система, както и на 

допълнителни сили и средства; 

• определя участъците за действие и разпределя необходимите сили и средства от 

РСПБЗН; 

• преди започване на дейностите по СНАВР разпорежда извършване на разузнаване и 

оценка на обстановката; 

• организира транспортиране на храна, вода, медикаменти, дрехи, одеяла до 

бедстващи райони и евакуация на промишлено отровни вещества, източници на йонизиращи 

лъчения и др. попадащи в района на свлачището; 

• подпомага дейността на правителствени и неправителствени организации при 

дейността им по оказване хуманитарна помощ на населението.  

 

6.2.4.2. РУ - Каварна към ОД на МВР – Добрич 

• означаване и сигнализиране на опасния участък; 

• забрана достъпа на хора в района и осигуряване надеждна охрана; 

• недопускане движение на МПС по улиците и пътищата, намиращи се в близост до 

активизираните свлачища; 

• участва в работата на Щаба и подпомага кмета на общината при оценка на 

обстановката и вземане на решение; 

• осигурява нормален обществен ред в населените места; 

• разпорежда отцепване на определен район или райони и развръщане на постове за 

охрана; 

• определя маршрути за движение или обходни такива при необходимост; 

• набелязва мерки за недопускане на извършване на престъпления, опити за 

мародерство, разпространение на слухове, масови безредици и други нарушения на 

обществения ред в засегнатите райони; 

• осигурява сили и средства за провеждане на спасителни дейности, доставяне на 

жизненоважни медикаменти и продукти в труднодостъпни райони; 

• осигурява охрана на стратегически, рискови или от определена степен на важност 

обекти или застрашени такива в общината. 

 

6.2.4.3. Филиал - Каварна на Център за спешна медицинска помощ-Добрич  

• участва в работата на Щаба и подпомага кмета на общината при оценка на 
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обстановката и вземане на решение; 

• осъществява и координира управлението на медицинските сили и средствата при 

бедствия, на територията на съответната област; 

• организира и ръководи силите и средствата за оказване на медицинска помощ, 

евакуация и лечение на пострадалите на територията на общината; 

• приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по автоматизирана 

информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и 

подадената информация до екипите; 

• оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали; 

• провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до 

настаняването на пострадалите в болница;  

• осигуряване на специализиран транспорт за пациенти, нуждаещи се от спешна 

медицинска помощ; кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, 

медицински изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна 

медицинска помощ;  

• транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни 

заведения.  

 

6.2.4.4. Председателят на Общинския съвет на Българския червен кръст 

• поддържа връзка и координация с МФЧК и др. национални дружества за 

привличане, получаване и разпределяне по установен ред  на международна помощ при 

необходимост; 

• събира и разпределя вътрешна и международна помощ за населението в засегнатия  

район; 

• осигурява имущество за незабавно подпомагане на пострадали хора при бедствия от 

междуведомствения склад в Добрич, като отправя чрез искане Областния съвет на БЧК – 

Добрич;  

• организира оказването на психологична помощ на засегнатото население. 

 

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

лица с нестопанска цел 

6.2.5.1. „МБАЛ-Каварна“ЕООД 

Директорът на лечебното заведение извършва следното: 

• разработва план на лечебното заведение за защита при  бедствия; 

• изготвя разчет на необходимите сили и средства за оказване на медицинска помощ 

на пострадалите; 

• осигурява съответната структура на легловия фонд на заведението и  

преструктурирането му при необходимост. 

 

6.2.5.2. Комунално-енергийните дружества 

• щатни технически групи на „Електроразпределение север”АД   

• щатни технически групи на „В и К Добрич“ АД гр. Добрич; 

• екипи на „Каварна газ” ООД; 

По разпореждане на Ръководителя на операцията изключват напрежението на 

населени места, отделни обекти или електропроводи. След преминаване на опасността 



24 

 

възстановяват електрозахранването.  

Изключване на водоснабдителната мрежа в района, която би могла да доведе до 

засилване на процеса в резултат на течове от нея. След преминаване на опасността 

възстановяват водоподаването. 

Аварийните екипи работят до пълно възстановяване на системите. С приоритет се 

възстановяват авариите в сгради за социални дейности, здравеопазване, възстановяват и 

изграждат нови съоръжения в обекти за временно настаняване на пострадали хора. 

 

6.2.5.3. Търговски дружества за комуникационни услуги  

• щатни технически групи на БТК (фиксирани мрежи); 

• щатни технически групи на мобилни оператори и интернет доставчици; 

Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите и 

осигуряване на покритие на мрежите.  

 

6.2.6. Сили и средствата на държавните структури 

• представители на РЗИ – Добрич;  

• представители на РИОСВ – Варна; 

• представители на Областна дирекция „Безопасност на храните“;  

• представители на Областно пътно управление; 

6.2.6.1. „Геозащита“ – Варна ЕООД 

• извършва превантивна дейност с цел предотвратяване или намаляване на щетите при 

свлачища; 

• подпомага работата на общината в свлачищни райони;  

• извършва дейности по регистриране и мониторинг на свлачищните райони; 

• участие в комисии, сформирани във връзка с възникнали бедствени и аварийни 

ситуации; 

• извършва инженерно-геоложки огледи за констатиране на състоянието на 

свлачищения район на място и предписват/набелязват мерки за предотвратяване на аварии и 

щети и осигуряване на безопасността и сигурността на населението и застрашената 

инфраструктура; 

• изготвя становища при неблагоприятни геодинамични процеси,  съдържащо изводи 

за причините, оценка на състоянието, както и предложения за мерки и действия за 

овладяване на неблагоприятния геодинамичен процес и препоръки за последващи действия и 

технически решения за стабилизиране на района; 

• наблюдаване на свлачищния процес и издаване на предписания за реализиране на 

комплекс от противосвлачищни мероприятия на база проучвателни и проектни работи. 

6.2.6.2. Дирекция „Социално подпомагане“ 

• предоставят социални помощи на пострадали при бедствия, предвидени в Закона за 

социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; 

• извършват социални дейности при ликвидиране на последствията от бедствия, 

определени със закон или акт на Министерския съвет; 

• организират пренасочване на човешки ресурси, осигурени по програмите за заетост 

за сформиране на аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване и ликвидиране 

на последствията при възникнали свлачища. 
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6.2.7. Доброволни формирования 

Доброволното  формирование в общината извършва дейности съгласно чл. 1, ал. 2 от 

Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за 

предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване 

на последиците от тях. 

 

6.2.8. Сили и средства от общинска администрация  

• състава на общинска администрация с наличната техника и МПС; 

• състава и техниката на  общинско предприятие „Чиракман“;  

• общинските фирми;  

• директори на училища и детски градини - за настаняване на пострадали при 

необходимост; 

Със задачи: 

• сформиране на групи за обхождане на засегнатите райони е цел уточняване 

разрушенията, пострадалите хора и животни; 

• при необходимост от усилване на дейностите по спиране на ел. захранването, 

газоподаването и водоподаването за недопускане на нещастни случаи и вторични огнища; 

• поставяне на регулировъчни постове за недопускане на задръствания, вследствие 

хаотично движение на автомобили; 

• основните усилия се насочат за спасяване и оказване на помощ на пострадали хора. 

 

6.2.9. Задължения на юридическите лица 

• юридическите лица по чл. 35 от Закона за защита при бедствия разработват 

аварийни планове за действие при земетресение, съобразени с ПЗБ за защита при бедствия 

на общината,  като планират мерки за защита на работещите в обектите при възникване на 

свлачища; 

• юридическите лица по чл. 36 от Закона за защита при бедствия изготвят планове за 

защита на пребиваващите в обекта, като планират мерки за защита при свлачища; 

• да предоставят необходимата информация на ръководителя на операцията за 

рисковите вещества, съхраняване в обектите и за способите за защита от тях в хода на 

спасителните работи; 

• при необходимост да предоставят при поискване от ръководителя на операцията 

допълнително екипи и техника за спасителни работи, от включените в плановете за защита, 

като при това помощта да се представя чрез оперативните центрове на РДПБЗН;  

• да организират защитата на работещите и намиращите се на тяхна територия 

граждани; 

Техниката на ЕСС, фирмите и едноличните търговци, техниката на ЮЛ, с която е 

планирано провеждането на НАВР е дадена в приложение № 10. 

6.2.10. Задължения на физическите лица 

• спазват ограниченията във връзка с обявеното бедствено положение, произтичащи 

от мерките, приложени при провеждане на защитните мероприятия; 

• помагат на всяко друго физическо лице, чийто живот или здраве са поставени в риск 

вследствие на бедствие, при условие че не рискуват своя живот или здраве; 



26 

 

• подават информация на телефона за спешни повиквания 112 или по друг начин 

търсят възможност за предоставяне на помощ, когато са в състояние лично да предоставят 

необходимата помощ; 

• оказват съдействие в съответствие с възможностите си или материална помощ по 

искане на кмета на общината или ръководителя на място; 

• допускат при необходимост от провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи влизането на спасителни екипи и техника, извършване на теренни 

преустройства, изграждане на съоръжения за защита, отстраняване на сгради или техни 

части; 

• предоставят на ръководителя на операциите информация за опасностите, които биха 

могли да застрашат живота и здравето на спасителите или населените. 

 

7. Ръководство и координация   

7.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при 

свлачища 

Общото ръководство на дейностите по защита при свлачища се осъществява от кмета 

на общината. Кметът на общината създава със заповед щаб за изпълнение на общинския 

план за защита при бедствия и за взаимодействие с областния и националния щабове. В щаба 

за изпълнение на общинския план за защита при бедствия се включват представители на 

всички структури, участващи в реагирането.  

Кметът на общината определя със заповедта за въвеждане на плана в действие  

ръководител на операциите, който притежава необходимата експертиза и опит в зависимост 

от характера на бедствието.  

Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените 

решения на щаба, осъществява взаимодействието и координацията между частите на ЕСС, 

участващи в изпълнението на защитните дейности в района на бедствието.  

Взаимодействието и координацията между частите на ЕСС, участващи в СНАВР в 

района на свлачището се извършва от ръководителя на операциите.  

Предаване на информация между кмета на общината (щаба за изпълнение на 

общинския план), съставните части на единната спасителна система, районите за провеждане 

на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи се осъществява чрез 

оперативните дежурни по ОбСС и ОЦ. 

При необходимост кметът на общината отправя мотивирано искане до ОЦ за 

осигуряване на необходимата помощ за извършване на СНАВР от съседни непоразени 

общини и от съседни области. Кметът на общината отправя писмено искане до ОЦ за 

осигуряване на необходимата помощ. Взаимодействието на привлечените сили се организира 

от ОЦ, НОЦ и ръководителя на операциите. 

 

7.2. Щаб за изпълнение на общински план за защита при бедствия  

Със заповед на кмета на общината е сформиран щаб за изпълнение на общинския 

план за защита при бедствия. В заповедта са определени основните задачи, начините за 

оповестяване, работното място, време за явяване след оповестяване на членовете на щаба.  

Дейността на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия се 

обслужва логистично, комуникационно и административно от общинска администрация и от 

компетентните с оглед характера на бедствието ведомства и институции. 

За подпомагане дейността на щаба кметът на общината може да привлича и други 
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експерти. 

Главна задача на щаба е вземането на решение (План за действие) и привеждането му 

в изпълнение за своевременното събиране и комплектоване на планираните сили и средства 

от ЕСС и тяхното въвеждане в в зоните на разрушенията от свлачищата. 

Основна задача се явява осигуряване бързото изнасяне на нужната инженерна и 

специална техника, която играе първостепенна роля за започване на спасителни и 

възстановителни работи в обектите. 

За координиране на ефективното използването на всички налични ресурси щабът в 

своята работа използва подхода на координираната система за управление при бедствия 

(приложение № 11), която осигурява съгласуваност, ефективност и общо управление на 

действията по време на бедствия.  

В процеса на работа щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия 

доуточнява: 

• задачите на групировките от сили; 

• реда за работа и способите за спасяване на пострадалите; 

• възлагане на задачи на новопривлечената специална техника; 

• реда за извеждане и евакуация на останалото без подслон население, неговото 

извозване, настаняване и битово осигуряване; 

• уточняване и привличане на допълнителни транспортни средства за нуждите на 

спасителните и възстановителни работи, реда за зареждане с ГСМ, нейния ремонт и 

осигуряване с резервни части; 

• реда за възстановяване на комунално-енергийната система и др. 

За ефективно взаимодействие и изпълнение на задачите по защитата е необходимо да 

бъдат сключени предварително споразумения/договори за предоставяне на техника между 

кмета на общината и фирми, селскостопански производители и арендатори, разполагащи с 

подходяща инженерна техника за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи, устройване на проходи (пътища) при подхождане към мястото на 

намеса (чрез актове за възлагане, като средствата се възстановяват от Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане).  

Предаването на информация между кмета на общината (щаб за изпълнение на 

общинския план), съставните части на Единната спасителна система, районите за 

провеждане  на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи се осъществява 

чрез оперативните дежурни по ОбСС и ОЦ на РДПБЗН. 

 

7.3. Координация на силите и средствата от ЕСС 

В района на бедствието координацията на силите и средствата на ЕСС се осъществява 

от ОЦ на РДПБЗН - Добрич, който: 

• поддържа връзка с ръководителя на операциите; 

• получава от ръководителя на операциите информация за мащаба на бедствието, 

проведените дейности по защита, необходимите сили и средства, анализира информацията и 

я предоставя в щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия; 

• организира въвеждането на допълнителни сили и средства по искане на 

ръководителя на операцията или кмета на общината; 

• във взаимодействие с органите на местната власт координира логистичното 

осигуряване на частите от ЕСС.  
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Оперативните дежурни центрове на структурите от ЕСС получават, обработват и 

обменят своевременно информация за обстановката. Оперативните дежурни на общината,  

ведомствата и при юридически лица и еднолични търговци по чл. 35 и чл. 36 от ЗЗБ 

организират изпълнението на дейностите съгласно плановете за защита при бедствия 

(аварийните планове) и предоставят информация за предприетите действия на ОЦ на 

РДПБЗН. 

Общинският план за защита при бедствия е  зависим от Националния план за защита 

при бедствия и областния план за защита при бедствия от: 

1. опасностите и рисковете, които ще се управляват на национално ниво и начина, по 

който да бъдат управлявани; 

2. мерките на национално ниво и областно ниво за управляване на опасностите и 

рисковете.  

 

7.4. Ръководител на операциите 

При провеждане на СНАВР ръководителят на операциите координира: 

• реда за влизане на формированията в районите (обектите) за провеждане на 

СНАВР; 

• последователността на действие при устройването на проходите в разрушенията и 

редът за преминаване на формированията през тях; 

• последователността на работа при провеждането на аварийно-възстановителните 

работи в зоната на бедствието; 

• реда за работа при спасяването на пострадалите. 

За успешното провеждане на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни 

работи ръководителят на операциите организира непрекъснато взаимодействие със 

съставните части на единната спасителна система. При участие на сили от другите части на 

ЕСС в района за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи 

ръководителят на операциите уточнява реда за взаимодействие с тях. Взаимодействието се 

извършва непрекъснато за целия период на провеждане на СНАВР в зоната на бедствието.  

За осигуряване на управлението и взаимодействието се използват радио, проводни и 

подвижни средства за свръзка и сигнализация. Използването на различните видове свръзки 

зависи от конкретните условия на обстановката, при която се изпълнява задачата на 

формированията. 

Първостепенно мероприятие преди организиране на действията по ликвидиране на 

последствията от свлачища е провеждане на разузнаване с цел предоставяне на щаба за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия на актуална информация за 

пораженията и цялостното състояние на обстановката. 

 

7.5. Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на 

общината 

Допълнителни сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и 

юридически лица с нестопанска цел, които не са застрашени от свлачището се привличат:  

• след обявяване на бедствено положение и активиране на плана; 

• от съседна община – с мотивирано искане на кмета на общината до областния 

управител; 

• от съседна област – с мотивирано искане до МВР чрез областния управител; 
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• привличане на юридически и физически лица за предоставяне на лична или 

материална помощ в съответствие с възможностите им (от кмета на общината чрез актове за 

възлагане, като средствата се възстановяват от Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към МС). 

 

8. Събиране и обмен на информация  

Наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването се основават на: 

• информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции; 

• информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични, 

сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и 

явления; 

• информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни 

повиквания с единен европейски номер 112; 

• хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от Националния 

институт по метеорология и хидрология; 

Информацията се предоставя безвъзмездно на общината съобразно ситуацията. 

При свлачища основно се разчита на информацията на „Геозащита“ ЕООД Варна от: 

• мониторингови изследвания; 

• периодични прегледи на свлачищните райони за документиране на напукани и 

наклонени сгради и огради, подпорни стени, изместени стълбове, резервоари и водопроводи 

и други признаци за свлачищни движения; 

Контролно-измервателните системи (КИС) осигуряват количествено-динамични 

пространствени данни за оценка състоянието на свлачищните райони. Основните видове 

режимни наблюдения включват:  

• инженерно-геоложки обследвания чрез системно наблюдение и анализ на 

регистрирани активни свлачища и потенциално застрашени участъци;  

• преки хидрогеоложки измервания на нивата и анализ на състоянието на подземните 

води в и около свлачищните зони;  

• геодезически измервания на реперни мрежи с цел оценка на динамичното поведение 

на свлачищните участъци и на терени с осъществени укрепителни мероприятия; 

• инклинометрични измервания в дълбочина за деформации и динамика на 

свлачищните процеси. 

 

8.1. Разузнаване 

За осигуряване на данни за фактическата обстановка се организира разузнаване. 

Разузнаването се осъществява от собствените органи, сили и средства на общината, като за 

целта се формират разузнавателни групи с точно определени маршрути (обекти) за 

разузнаване.  

Чрез разузнаването се установяват: 

• размера и границите на засегнатия участък; 

• информация за затрупани и изчезнали хора; 

• прогноза за развитието на свлачището; 

• маршрути за придвижване до зоната на поражение; 

• местата за устройване на странични и магистрални проходи; 
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• местата на сградите с масово пребиваване на хора и тези, в които незабавно трябва 

да започнат издирвателни и спасителни работи; 

• степента на разрушение на елементите от комунално-енергийните мрежи (КЕМ) и 

вторичните поражения, които са предизвикали; 

• огнищата на пожари; 

• наличието на замърсяване с радиоактивни източници, ПОВ, причинители на 

биологично заразяване; 

• сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на укрепване; 

• наличието на концентрации на взривоопасни и запалими газове във въздуха над 

допустимите стойности; 

• състоянието на пътища и пътни съоръжения; 

• състоянието на хидротехнически съоръжения в района на свлачището; 

• подходящи места за съхранение телата на загиналите; 

• пунктовете за раздаване на храна, вода, медикаменти и други; 

• степента и характера на разрушенията; 

• наличието на живи хора под разрушенията; 

• възможността за използване на различните видове средства за комуникация; 

• местата, удобни за развръщане на пунктове за управление (ПУ); 

• откриването на проекти, схеми, чертежи или друга подобна информация за 

разрушените сгради; 

• оцелелите, които могат да дадат полезна информация; 

• удобните места за развръщане на пропускателни пунктове от и към зоната на 

поражение; 

• социални заведения, които биха могли да функционират и изпълняват задачи по 

ликвидиране на последствията; 

• наличието на обекти, на които незабавно трябва да се осигури охрана; 

• състоянието на сгради, в които пребивават чужденци; 

• състоянието на обекти, които биха могли да предизвикат екологично замърсяване на 

околната среда; 

• състоянието на социални заведения; 

• състоянието на обекти от национално значение; 

• възможните места за пренасочване на повърхностните води. 

Извършва се спешна оценка на съществуващата инфраструктура по отношение на 

последните извършени техногенни действия с цел локализиране на евентуален „провокатор” 

– причина за възбуждане на свлачищен процес: 

• скъсан водопровод; 

• голям изкоп; 

• взривни работи; 

• наводнение и др. 

 

8.2. Метеорологично осигуряване 

Метеорологическото осигуряване се осъществява от Националния институт по 

метеорология и хидрология – филиал Варна (тел. 090015 944), от Хидрометеорологичната 

обсерватория в гр. Добрич (тел. 058/604289, 0886262742, 0886262745) и от синоптичната 

станция на нос Калиакра. Получават се сведения и от метеорологичния център на ВВС и от 
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ЦАН на МВР чрез ОЦ.  

 

8.3. Тип на необходимата информация, 

За общинския щаб за изпълнение на ПЗБ е необходима пълната информация за събитието, за  

анализиране на заплахата и изводи за вероятната обстановка на територията на областта и 

получените поражения, както и опасност от нови активизации на свлачищни и срутищни процеси; 

Редът за предоставяне на информация, формата и времето, в което е необходимо да се 

предостави се определят със заповедта на кмета на общината за обявяване на бедствено 

положение и с решенията, взети на заседанията на Щаба. 

Обменът на информация, кой трябва да знае и кой трябва да разполага с 

информацията е съгласно Плана за действие (Решението) на Щаба. 

За населението е необходимо да се подава информацията, която не би попречила на 

изпълнението на предприетите мерки и извършваните СНАВР (на принципа „необходимо да знае“). 

Информацията при свлачищни процеси се подава и на национално ниво, основно чрез 

медиите. 

От общинския щаб за изпълнение на ПЗБ се подава информация за предприетите действия, 

както и правила за поведение и действие при свлачища (приложение № 5.4). 

 

9. Комуникации 

9.1. Организация на комуникационно-информационната система за ръководство 

и координация на СНАВР 

Комуникационно-информационната система за ръководство и координация на 

СНАВР е организирана чрез денонощни дежурства на оперативни дежурни в общината и ОЦ 

на РДПБЗН – Добрич.   

При възникнало бедствие дежурният по Общински съвет за сигурност оповестява 

незабавно председателя и секретаря на Щаба и следва техните разпореждания. Уведомява 

дежурния в ОЦ на РДПБЗН – Добрич и дежурния по ОСС – Добрич за обстановката и 

взетите мерки.  

При необходимост  оповестява щаба за изпълнение на общинския план за защита, 

общинска администрация и кметовете и кметските наместници.   

Оповестяването се извършва чрез  наличната телефонна система на БТК и мобилната 

телефонна свръзка на общинската  администрация и кметовете и кметските наместници. 

През  цялото време оперативният дежурен по ОбСС обменя информация с дежурните 

в ОЦ – Добрич, в Областния съвет за сигурност –Добрич (ОСС) и в РУ на МВР - Каварна, 

РСПБЗН, ЦСМП, дежурния диспечер във „В и К Добрич“ЕООД и в „Електроразпределение 

Север“АД, кметовете и кметските наместници.  

Оперативните дежурни  в ОбСС своевременно получават информация, регистрират и 

оповестяват съответните органи. През цялото време обменят информация с тях и докладват 

за хода на бедствието, взетите мерки по оповестяването на населението, сили и средства, 

застрашените населени места и необходимостта от помощ за ликвидиране на  последствията. 

Получената и дадената информация дежурният записва точно, отразява часа на получаването 

(предаването) и кой предава (на кого е предадено). 

Дежурната стая на общината е оборудвана с телефони, факс и компютър с достъп до 

интернет. Служителят по ОМП в общината отговаря за осигуряване непрекъснатото 

дежурство в дежурната стая на ОбСС и оборудването. 
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По време на СНАВР се поддържа постоянна връзка чрез стационарни и мобилни 

телефони, факс и електронна поща.  

При  обявено бедствено положение ОД в ОбСС осъществява връзка с:  

• ръководителя на операциите;  

• кмета на общината/щаба за изпълнение на ПЗБ;  

• ОЦ;  

• ОД на ОСС.  

Всяка промяна в обстановката по време на СНАВР се документира и се информират 

длъжностните лица, имащи отговорности по събитието. Обменът на информацията по време 

на СНАВР тече двустранно от мястото на събитието (ръководител на операциите, кмет на 

общината,  щаб за изпълнение на ПЗБ, дежурни по ОЦ и ОСС и др.) и обратно, като и в двете 

посоки се уточняват и осигуряват  нуждите от допълнителни  сили и средства, брой на 

пострадали, загинали, нужда от евакуация, стоки от първа необходимост и др.  

Оперативният център:  

• приема и оценява информация за възникналото бедствие; 

• уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система (ЕСС) и 

координира по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури; 

• уведомява органите на изпълнителната власт за възникнали бедствия; 

• включва допълнителни сили и средства на основните и други съставни части на ЕСС 

съгласно плана по искане на ръководителя на операциите. 

 

9.2. Фиксирани мрежи и/или услуги 

Използвайки фиксираната мрежа на БТК АД при обявено бедствено положение се 

превключват/изграждат канали, чрез които се осъществява връзка между дежурния по ОбСС 

– Каварна и дежурните по ОСС – Добрич и в ОЦ на РДПБЗН – Добрич, и респективно и 

между общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и областния щаб за 

изпълнение на областния план за защита при бедствия.   

 

9.3. Мобилни комуникации 

Чрез мобилните GSM оператори се осъществява връзка между дежурния по ОбСС,  

кмета на общината, щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, ръководителя на 

операциите и частите от ЕСС. 

 

9.4. Ред за обмен на информация между частите на ЕСС 

Обменът на информация между съставните части на ЕСС се осъществява по ред, 

определен в заповедта на кмета на общината за обявяване на бедствено положение, както и 

от решенията, взети на заседанията на Щаба. 

Координацията на съставните части на ЕСС се осъществява чрез ОЦ на РД ПБЗН. 

Взаимодействието между частите на ЕСС, участващи в СНАВР в района на бедствието се 

извършва от ръководител на операциите.  

 

10. Ресурсно (финансово и материално осигуряване) на изпълнение на плана  

10.1. Материално-техническо осигуряване на плана 

Материално-техническото осигуряване се заключава в организиране и осъществяване 

на своевременно и пълно снабдяване на силите на ЕСС с техника, средства за свръзка и ГСМ, 
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медикаменти и превързочни материали, облекло и обувки, продоволствия и други средства 

необходими за осигуряване мероприятията по защитата на населението и действията на 

силите при провеждане на спасителните работи. 

Личният състав на формированията, участващи непосредствено в спасителните 

работи се осигурява с топла храна от общините. При невъзможност да се приготви или 

достави топла храна по изключение може да се дава суха пакетирана храна. 

Изхранването на засегнатото население се организира в населените места, засегнати 

от бедствието, в районите за настаняване, в заведенията за обществено хранене, в 

ученическия стол, като основните хранителни продукти ще се доставят от търговска мрежа и 

обекти за производство на хляб.  

Разчетът на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти се 

изготвя на база брой пострадали и разчет за нуждите на един пострадал за един ден.  

 

10.2.Транспорт  

Транспортното осигуряване включва: 

• извозване на пострадалите от района на свлачището до болничните заведения; 

• бързо евакуиране на населението от застрашените райони; 

• придвижване на формированията към района на свлачището за провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; 

• доставяне на материали и техника за ликвидиране последствията от свлачището. 

Поради естеството на свлачищните процеси и разположението на свлачищните 

райони и застрояването им изключително с вилни зони е малко вероятно да се наложи 

необходимост от осигуряване на транспорт за евакуация на големи групи от населението. 

Повечето засегнати ще се евакуират с лични автомобили.  

За осигуряване на необходимия транспорт се привличат автобуси и други транспортни 

средства от транспортните фирми на територията на общината, ведомствата и частни собственици 

(приложение № 26).  

Необходимо е изготвяне на договори/споразумения със собствениците на бензиностанции и 

газостанции за осигуряване на техниката, участваща във възстановителните дейности с ГСМ за 3-7 

дни.  

Длъжностното  лице  от  общинска администрация,   координиращо осигуряването на 

транспорта е заместник-кметът „Финанси и икономическо развитие“.  

 

10.3. Финансово осигуряване на плана 

Финансовото осигуряване на плана за защита при свлачища в областта се осигурява от: 

• бюджетите на министерствата и ведомствата; 

• общинските бюджети - финансови средства за осигуряване на дейностите по 

общинските планове за защита при бедствия и резерв за неотложни и непредвидени разходи, 

свързани със защитата на населението; 

• търговските дружества и еднолични търговци – за обектите им; 

• структурните фондове на Европейския съюз и други. 

Искания за допълнителни финансови средства за ликвидиране на последици от 

бедствия се отправят до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет. След провеждане на необходимите инженерно-геоложки проучвания и 
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изготвяне на проект за укрепване на свлачищния район общината отправя искане до 

комисията.  

Средствата се предоставят от централния бюджет и се разходват по бюджетите на 

министерствата, ведомствата и общините чрез корекция на бюджетните взаимоотношения 

между централния бюджет и съответните първостепенни разпоредители с бюджетни 

кредити.би могло да се осигурят от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване 

на последиците от бедствия, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България 

за съответната година.  

Органите на изпълнителната власт информират Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за получените от тях помощи и 

дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, неправителствени 

организации, както и за получените застрахователни обезщетения за предотвратяване, 

овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, конкретните лица, на които те са 

разпределени, и обектите, на които те са предоставени. Въз основа на постъпилата 

информация за помощи и дарения, постъпилите искания в комисията и след преценка на 

размера на нанесените щети от бедствието, председателят на комисията представя в 

Министерския съвет информация за необходимата допълнителна помощ от държави, 

международни организации и др. 

 

11. Отговорни органи и връзки 

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, с  актуализиран състав съгласно 

Заповед № 656/27.07.2017 г. на Кмета на община Каварна.  

Правилник за устройството и дейността на Общинския съвет за намаляване на риска 

от бедствия в община Каварна, приет на заседание на Общинския съвет за намаляване на 

риска от бедствия в община Каварна на 8.08.2017 г. 

Работна група, определена с Решение № 3 по протокол № 1 на Общинския съвет за 

намаляване на риска от бедствия в община Каварна, прието на заседание на Общинския 

съвет за намаляване на риска от бедствия в община Каварна на 8.08.2017 г. 

 

12. Приложения  

5.1. Организационни и практически дейности за защита при свлачища;  

5.2. Регистър на свлачищните райони на територията на община Каварна към 

31.12.2018 г.;  

5.3. Абразионни участъци в крайбрежната зона на община Каварна;  

5.4. Правила за поведение и действия при свлачища и срутища.  

 



Приложение № 5.1 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННИ И ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ЗАЩИТА ОТ 

СВЛАЧИЩА 
 

Превантивна дейност 
• Прогнозиране възможните последствия и произтичащите от там задачи на РД ПБЗН 

по организацията и изпълнението защитата на населението и националното стопанство; 

• Изграждане на оповестителна система в свлачищните райони; 

• Своевременно информиране на населението и средствата за масово осведомяване; 

• Поддържане на готовност за провеждане на спасителни и аварийно – 

възстановителни и евакуационни мероприятия при необходимост;  

• Обучение и информираност на населението.  

От натрупания в практиката до сега опит по отношение на тази подготвителна фаза е 

необходимо: 

1. Утвърждаване на превантивната дейност като приоритет в борбата със свлачищата; 

2. Разработване на аварийно планиране и поддържане висока готовност за реагиране в 

застрашените райони. 

 

Аварийните мерки при свлачищни процеси 
І – ва група на неотложност 
1. Означаване и сигнализиране на опасния участък 

2. Забрана достъпа на хора в района и осигуряване надеждна охрана 

3. Недопускане движение на МПС по улиците и пътищата, намиращи се в близост до 

активизираните свлачища 

4. Изключване на електрозахранването и водоснабдителната мрежа в района, която би 

могла да доведе до засилване на процеса в резултат на течове от нея 

5. Спешно отстраняване на причината за възбуждане на свлачищния процес, ако има 

такъв, например: 

- скъсания водопровод се изключва; 

- масовия изкоп спешно се зарива; 

- прекратяват се всякакви действия, създаващи вибрации в почвата; 

- при необходимост се отбиват речните течения и др. подобни. 

7. Спешна оценка на инфраструктурата и последните извършени техногенни дейности 

с цел локализиране на евентуален провокатор – причина за възбуждане на свлачищния 

процес (скъсан водопровод, масов изкоп, взривни работи, наводнение и др.) 

 

ІІ – ра група на неотложност 
Организиране непрекъснато наблюдение на активирания свлачищен масив и 

предаване информацията на органите на местното самоуправление и на структурите на 

,,Геозащита” ЕООД  по места. 

Съвместно със структурите на ,,Геозащита” ЕООД и местните служби по 

териториално устройствен и строителен контрол, Агенция ,,Пътна инфраструктура” и други 

органи на местното самоуправление – изготвяне на предписание и организиране незабавното 

им изпълнение относно: 

– Отвеждане на повърхностни и други скатни води от тялото на свлачищния масив 

посредством: 

– Изграждане, изкопаване отводнителни канали и канавки; 

– Спешно ремонтиране на компроментирани участъци от съществуващи 

канализационни системи – канали, колектори; 

– Почистване съществуващите канавки и водостоци при необходимост, спешно 

изграждане на нови; 
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– Цялостна ревизия на съществуващите ВиК мрежи; 

– Източване на съществуващите водоеми в тялото на свлачищния масив, както и 

такива намиращи се в близост; 

– Изпълнение вертикална планировка, оформяне скатове, откоси и др.; 

– Изпълнение на някои видове най-неотложни укрепителни работи – ремонтиране 

подпорни стени, заскаляване на някои участъци, подреждане на бетонови блокове и др.; 

– Организиране изместването на силови и съобщителни кабели в района. 

– Организиране изнасянето на имуществени ценности от района и забрана за 

пребиваване на хора в него; 

– Изграждане на дренажни системи с цел понижаване нивото на подпочвените води в 

тялото на свлачището (улавяне и отвеждане на скатни води); 

– В определени случай механично отнемане на почвени слоеве с цел облекчаване 

товара върху свличащите се земни маси; 

– Само в определени случаи, понижаване нивото на подпочвените води чрез аварийно 

водочерпене през съществуващите или ново изградени сондажни кладенци. 

 

 

 

 



№ по 

ред
Община Селище Регистр. №

Година 

рег.
Възраст Състояние

Година 

възн.
Местонахождение

Разполо-

жение
Застрашава

Проуч-

ване

Проек-

тиране

Укр. 

мероприя

тия

Дължина 

м

Ширина 

м

Засегната 

площ, дка

Клас на 

свлачищ

ето

Група на 

свлачището

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Каварна с.Божурец DOB 17.05009-01 1983 старо стабилизирано СИ от селото регулация ЖС,УЛ,ВиК,ЕЛ не не не 500 5000 2500,00 І няма данни

2. Каварна с.Божурец DOB 17.05009-01-01 2011 съвременно активно 2011 Голф игрище „Тракийски скали” регулация терит. на игр. ИГП частични 200 500 100,00 І няма данни

3 Каварна с. Божурец DOB 17.05009-01-02 2014 съвременно активно 2014
Голф игрище „Тракийски скали” - при 

сондажа за мин. Вода регулация УЛ, ВиК не не не 10 4 0,04 IV няма данни

4. Каварна с. Божурец DOB 17.05009-01-03 2014 съвременно активно 2014
Преди голф игрище „Тракийски 

скали” регулация УЛ, ВиК,ЖС не не не 200 550 110,00 I няма данни

5. Каварна Каварна DOB 17.35064-01 1972 старо стабилизирано Вилна зона регулация ЖС,УЛ,ВиК,ЕЛ ИГП не не 300 300 90,00 няма данни

6. Каварна Каварна DOB 17.35064-02 1992 съвременно потенциално Яхт клуб регулация ОС,УЛ ИГП не не 20 15 0,30 ІV няма данни

7. Каварна Камен бряг DOB 17.35746-01 1972 старо стабилизирано Яйлата регулация ПЛАЖ не не не 250 2000 500,00 І няма данни

8. Каварна КК”Русалка” DOB 17.65543-01 1972 старо стабилизирано Тауклиман регулация ЖС,УЛ,ВиК,ПЛАЖ не не не 500 6000 3000,00 І няма данни

9. Каварна КК”Русалка” DOB 17.65543-01-01 2011 съвременно потенциално 2011
„Русалка” при Големия „Български 

плаж”
регулация ЖС,УЛ,ВиК не не не 10 20 0,20 ІV няма данни

10. Каварна КК”Русалка” DOB 17.65543-01-02 2011 съвременно потенциално 2011
„Русалка” м/у басейна и ресторанта 

– свл.1 
регулация ЖС,УЛ,ВиК не не не 5 40 0,20 ІV няма данни

11. Каварна КК”Русалка”  DOB 17.65543-01-03 2011 съвременно потенциално 2011
„Русалка” м/у басейна и ресторанта 

– свл.2
регулация ЖС,УЛ,ВиК не не не 5 20 0,10 ІV няма данни

12. Каварна КК”Русалка” DOB 17.65543-01-04 2013
съвременно потенциално

2012
„Русалка” срутище хелинг

регулация
ПЛАЖ не не не 5 20 0,10 ІV няма данни

13. Каварна с. Топола DOB 17.72693-01 1983 старо стабилизирано Склона под селото регулация ЖС,УЛ,ВиК,ЕЛ не не не 600 1500 900,00 І няма данни

14. Каварна DOB 17.72693-02 1983 старо стабилизирано Нос „Икънтълъка” регулация ЖС,УЛ,ВиК не РП ПАС 650 1000 650,00 І няма данни

15. Каварна DOB 17.72693-03 1999 старо стабилизирано Циркус нос Икънтълъка регулация ЖС,УЛ,ВиК не не не 650 1000 650,00 І няма данни

16. Каварна с.Божурец DOB 17.72693-03-01 1982 съвременно стабилизирано Икънтълъка - к-г СБА регулация ЖС,УЛ,ВиК ИГП РП ПАС,ОТС,СК 200 350 70,00 І няма данни

ЛЕГЕНДА:

ХДС - хоризонтален дренажен сондаж

OC – обществена сграда

ИП - идеен проект

СК - Силова конструкция

Приложение № 5.2

                                                            на свлачищата, регистрирани и наблюдавани на територията на община Каварна  към 31.12.2018 г.

ЖС - жилищни и стопански 

УЛ - улица и комуникации;

С П И С Ъ К

ОТС - Отноднителни съоръжения

ЕЛ - електропровод;

ВиК - водопровод и 

ПС - подпорна стена;

ПАК - пилотно-анкерна 

ПАС - Противоабразионни съоръжения

ППП - Предпроектни проучвания

ЧРП - частичен работен проект

РП - Работен проект

ЧАРП - Частичен авариен работен проект

Page 1 of 2
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  Приложение № 5.3 

 

 
                            

АБРАЗИОННИ УЧАСТЪЦИ В КРАЙБРЕЖНАТА ЗОНА НА ОБЩИНА КАВАРНА 
(към 31.12.2018 г.) 

 

 
 

№ 

 
ОБЛАСТ 
ДОБРИЧ/ 
ОБЩИНА 

 
 

НАСЕЛЕНО МЯСТО АДРЕС 

Застр. 
площ 
дка 

Засегнати 
Акт
ивни 

Стабили 
зирани 

усл. 
стабилиз. 

игп 
геоде 
зич. 
изсл. 

извършени 
укр. меропр. сгради  

Инфра 
структ. 
обекти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. общ. Каварна  
с. Камен бряг, местност „Яйлата” 

южно от селото 
500 НЕ НЕ - ДА - НЕ 

2.  
КК „Русалка”, централна част, местност 

Тауклиман, с. Св. Никола 
3000 НЕ НЕ - ДА - НЕ 

3.  гр. Каварна-западно от  пристанището /вилна зона/ 90 ДА ДА - ДА - НЕ 

4.  Крайбрежен склон на градския плаж 0.3 НЕ ДА - - - НЕ 

5. 
общ. Каварна 
общ. Балчик 

КК „Бяла лагуна“ – ПСОВ - Балчик 4230 НЕ ДА - - - НЕ 

  

        Забележка: Всички данни се базират на отчетите и мониторинга на свлачищата, упражняван от  „ГЕОЗАЩИТА” - ЕООД - Варна 



Приложение № 5.4 
 

 

Поведение и действия при възникването на свлачища  

 

СВЛАЧИЩЕТО е природно явление, при което се нарушава устойчивостта на огромни 

количества земни маси и се създават предпоставки за предвижването им. Свлачищните процеси 

нямат внезапен характер и са достъпни за интервенция. Във времето те имат периоди на 

затихване и усилване. След активизирането на земните маси може да се стигне до възникване на 

бедствена ситуация. Причините за тяхното възникване са свързани със силно пресечения релеф 

и други специфични геоложки дадености в определени райони.  

От първостепенно значение за предотвратяване на тежки материални загуби от 

активизирането на свлачищата са превантивните мерки, които специализираните структури 

предприемат. Но всеки от нас е необходимо да знае как да предпази себе си и имуществото си.  

Запомнете!  

Свлачищата са опасни. Ако е констатирано активизиране на земните маси, не оставайте и 

не преминавайте през свлачищни райони. Спазвайте предписанията на специализираните 

органи.  

Какво трябва да знаем, ако живеем в район на свлачища? 

 

Превантивни мерки, възпрепятстващи активизирането на свлачища 

 

• Необходимо е да познавате геоложките особености и нивото на подпочвените води на 

терена, в който възнамерявате да строите. Строителство трябва да се извършва само по законов 

ред при спазване на всички норми за изпълнение на строително монтажните работи /СМР/.  

• Не трябва да се допуска висока плътност на застрояване без изградена инфраструктура - 

водопровод, канализационна система, дренажна система. 

• Осигурете надеждно отвеждане на дъждовните повърхностни води чрез откосиране, 

канавки, водостоци.  

 

Аварийни мерки при активизиране на свлачища 

 

Аварийните мерки са неотложни и се провеждат във възможно най-кратки срокове след 

възникването на опасността. Предприемат се от специализираните органи, но всеки от нас 

трябва да ги спазва:  

- Опасните участъци се означават и сигнализират. Преустановява се движението на 

моторни превозни средства в близост до активизиралите се свлачища. Осигурява се надеждна 

охрана . 

- Необходимо е да се изключи електрозахранването и водоснабдителната мрежа в района.  

- Спешно се отстранява причинителя за възникването на свлачищния процес.  

- Изготвя се оценка за състоянието на сградния фонд и инженерната инфраструктура в 

района по отношение застрашен живот на обитателите и при необходимост се организира 

извеждането на населението от застрашената територия.  

- Организира се непрекъснато наблюдение на активирания свлачищен район.  

Специализираните служби изготвят предписания, организират и координират 

изпълнението им:  

• Отвеждане на повърхностни и други скатни води от тялото на свлачищния масив;  

• Изпълнение на вертикална планировка, оформяне на скатове, откоси и др.; 

• Изпълнение на някои видове неотложни укрепителни работи; 
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• Изграждане на подпорни стени, заскаляване на участъци;  

• Организиране изместването на силови и съобщителни кабели в района;  

• Организиране изнасянето на имуществени ценности от района и забраната за 

пребиваване на хора в него;  

• Изграждане на дренажни системи с цел понижаване нивото на подпочвените води;  

• Когато процесите имат срутищен характер се предизвиква частично срутване - 

контролирано по време, обем и местоположение, с цел предотвратяване на внезапното им 

активизиране и на нещастните случаи. 
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(С)  (И)  (З)  (О)

Земетресения Вероятно Катастрофални Екстремно 5 5 5 2 9,4 2 4 2 4 3 4 16,4

Ядрена или радиационна 

авария и транграничен пренос 

на радиоактивни вещества
Възможно Катастрофални Високо 5 2 3 5 7,9 3 3 2 2 2,5 3 13,4

Радиоактивно замърсяване Възможно Умерени Умерено 2 2 2 3 4,2 4 4 3 4 3,75 4 12,0

Морски наводнения Възможно Големи Високо 3 3 4 2 6,1 2 2 2 2 2 4 12,1

Дъждовно-речни наводнения Вероятно Умерени Високо 3 3 3 1 5,6 3 3 2 3 2,75 4 12,4

Свлачища Вероятно Големи Високо 3 4 2 2 6 2 3 3 3 2,75 3 11,8

Срутища Вероятно Малки Умерено 2 2 1 2 3,7 2 3 4 3 3 2 8,7

Абразия Много вероятно Малки Умерено 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 8,0

Снегонавявания Вероятно Умерени Високо 2 2 3 1 4,1 3 3 3 4 3,25 4 11,4

Поледици Вероятно Малки Умерено 2 2 3 1 4,1 3 3 3 5 3,5 3 10,6

Промишлена авария Малко вероятно Големи Умерено 2 2 2 1 3,8 4 4 4 4 4 3 10,8

Разлив на опасни вещества Малко вероятно Умерени Умерено 1 1 2 3 2,7 4 4 4 5 4,25 3 10,0

Пожар - градски условия Възможно Умерени Умерено 3 2 2 1 4,8 3 3 3 3 3 3 10,8

Горски пожар Възможно Малки Умерено 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 10,0

Полски пожар Вероятно Умерени Умерено 1 2 3 1 3,1 4 5 5 3 4,25 3 10,4

Нефтен разлив Възможно Малки Умерено 3 2 3 2 5,3 2 2 2 3 2,25 3 10,6

Човешка пандемия Малко вероятно Катастрофални Умерено 5 1 5 1 7,6 4 4 4 2 3,5 3 16,1

Животинска епидемия Малко вероятно Умерени Умерено 2 1 2 2 3,5 4 4 4 2 3,5 3 10,0

Силни бури Много вероятно Незначителни Умерено 1 2 2 1 2,8 2 3 3 3 2,75 5 10,6

Градушки Вероятно Незначителни Ниско

Прекъсване на доставките на 

основна стока/услуга

 Вероятно Незначителни Ниско

Екстремно ниски температури Вероятно Незначителни Ниско

Високи температури Вероятно Незначителни Ниско 

Суши Вероятно Малки Умерено 1 1 3 1 2,6 2 2 2 2 2 4 8,6

Втечняване на слаби почви Малко вероятно Малки Ниско

Ерозия Вероятно Незначителни Ниско

Големи транспортни 

произшествия - автомобилен 

транспорт

Възможно Умерени Умерено 3 2 1 1 4,5 2 2 2 5 2,75 3 10,3

Големи транспортни 

произшествия - воден транспорт
Малко вероятно Малки Ниско
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Критична инфраструктура в община Каварна  4 

 5 

Сектор Подсектор Обект Местоположение Собственик 

1. Енергетика 

1. Електроенергия 
Подстанция 110/20 кV гр. Каварна 

„Електроенергиен системен 
оператор“ ЕАД 

Електропровод    110 кV От Балчик към Шабла 
„Електроенергиен системен 
оператор“ ЕАД 

2. Газ 

Автоматична газоразпределителна 
станция (газово находище) 

Местност „Зеленка“, землище  
с. Българево 

„Проучване и добив на нефт и 
газ“ АД  
София, ул. „Ст. Караджа“ № 2 

Газоразпределителна мрежа гр. Каварна и с. Българево 
„Каварна Газ“ ООД 
гр. Каварна,  
ул. „Добротица“ № 26 

Газозарядна станция за природен 
газ 

гр. Каварна 
„Проучване и добив на нефт и 
газ“ АД  
София, ул. „Ст. Караджа“ № 2 

2. Транспорт 

Автомобилен 
транспорт и пътна 
инфраструктура 

Път I-9 (E-87) граница Румъния-
Дуранкулак-Шабла-Каварна-
Балчик-Варна-Бургас-граница 
Турция 

От Балчик към Шабла 
Областно пътно управление –
Добрич, гр. Добрич, 
 ул. „Отец Паисий“ № 15 

Път III-901Камен бряг-Свети 
Никола-Българево-Каварна 

 
Областно пътно управление –
Добрич, гр. Добрич,  
ул. „Отец Паисий“ №15 

Път III-296 Каварна-Вранино-
Крупен-община Ген. Тошево 

 
Областно пътно управление –
Добрич, гр. Добрич,  
ул. „Отец Паисий“ №15 

Път III-2963 Вранино-Челопечене-
Белгун-Спасово-община Ген. 
Тошево 

 
Областно пътно управление 
Добрич, гр. Добрич,  
ул. „Отец Паисий“ № 15 

Път III-2961 Конаре-Белгун-
Септемврийци-Нейково-община 

 
Областно пътно управление 
Добрич, гр. Добрич,  



Шабла ул. „Отец Паисий“ № 15 
Път DOB3156/DOB1149-м. 
Иканталъка-плаж Топола 2-3,3 км 

 
Община Каварна,  
ул. „Добротица“ № 26 

3. Околна среда 

Води, 
водоснабдяване и 
канализация 

Помпена станция „Каварна 1“ 
(каптаж 1 и каптаж 2) 

гр. Каварна 
„В и К Добрич“ АД,  
гр. Добрич,  
бул. „Трети март“ № 59 

Помпена станция „Каварна 2“ 
(шахтов кладенец 1 и шахтов 
кладенец 2) 

гр. Каварна 
„В и К Добрич“ АД,  
гр. Добрич  
бул. „Трети март“ № 59 

Помпена станция „Болата“ 
(сондажен кладенец 1 и сондажен 
кладенец 2) 

Местност „Болата“ землище с. 
Българево 

„В и К Добрич“ АД,  
гр. Добрич  
бул. „Трети март“ № 59 

Сондажен кладенец Р104 гр. Каварна 
„В и К Добрич“ АД,  
гр. Добрич  
бул. „Трети март“ № 59 

Сондажен кладенец Р110 гр. Каварна 
„В и К Добрич“ АД,  
гр. Добрич  
бул. „Трети март“ № 59 

Сондажен кладенец с. Било, общ. Каварна 
„В и К Добрич“ АД,  
гр. Добрич  
бул. „Трети март“ № 59 

Сондажен кладенец с. Крупен, общ. Каварна 
„В и К Добрич“ АД,  
гр. Добрич  
бул. „Трети март“ № 59 

Сондажен кладенец 
с. Септемврийци,  
общ. Каварна 

„В и К Добрич“ АД,  
гр. Добрич  
бул. „Трети март“ № 59 

Сондажен кладенец с. Нейково, общ. Каварна 
„В и К Добрич“ АД,  
гр. Добрич  
бул. „Трети март“ № 59 

Сондажен кладенец с. Могилище, общ. Каварна 
„В и К Добрич“ АД,  
гр. Добрич  
бул. „Трети март“ № 59 

Сондажен кладенец с. Белгун, общ. Каварна 
„В и К Добрич“ АД,  
гр. Добрич  
бул. „Трети март“ №59 



Сондажен кладенец с. Раковски, общ. Каварна 

„Напоителни системи“ ЕАД 
клон Черно море 
гр. Варна,  
ул. „Хр. Ботев“ №10 

Пречиствателна станция за 
отпадни води 

гр. Каварна 
„В и К Добрич“ АД,  
гр. Добрич  
бул. „Трети март“ № 59 

Канализационна мрежа на гр. 
Каварна 

гр. Каварна 
„В и К Добрич“ АД,  
гр. Добрич  
бул. „Трети март“ № 59 

Сухо дере с. Раковски с. Раковски 
Община Каварна,  
ул. „Добротица“ № 26 

Сухо дере с. Хаджи Димитър с. Хаджи Димитър 
Община Каварна, 
 ул. „Добротица“ № 26 

Сухо дере с. Вранино с. Вранино 
Община Каварна,  
ул. „Добротица“ № 26 

4. Земеделие и храни Храни Хлебозавод „Гергана-Деница“ 
гр. Каварна  
ул. „България“ № 5  

гр. Каварна,  
ул. „България“ № 5 

5. Здравеопазване 

1. Медицинска и 
болнична помощ 

„МБАЛ Каварна“ ЕООД 
„МЦ I-Каварна“ ЕООД 
Общопрактикуващи лекари, ЦСМП 

гр. Каварна  
ул. „В. Левски“ №36  

Община Каварна,  
ул. „Добротица“ №26 
МЗ 

2. Лекарствени 
средства 

Аптека „Равиа“ 
гр. Каварна,  
ул. „България“ №30 вх. А  

„Дянков Фарма“ЕООД 
гр. Варна, ул. „Добри 
Войников“ №6 вх.1 

Аптека „Лалева“  
гр. Каварна,  
ул. „Братя Шкорпил“ № 2 

„Галения“ ЕООД 
гр. Каварна,  
ул. „Димчо Дебелянов“ № 2 

6. Образование Наука и технологии 

СУ „Стефан Караджа“ 
гр. Каварна,  
ул. „България“ №22 

Община Каварна,  
ул. „Добротица“ № 26  

ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев“ 
гр. Каварна,  
ул.  „Добротица“ №48  

Община Каварна,  
ул. „Добротица“ № 26  

ОУ „Йордан Йовков“ 
гр. Каварна,  
ул. „Кирил и Методий“ 17  

Община Каварна,  
ул. „Добротица“ № 26  

НУ „Братя Миладинови“ 
гр. Каварна,  
ул. „Г .С. Раковски“ №125  

Община Каварна,  
ул. „Добротица“ № 26  
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Приложение № 8 
 

СПИСЪК  

НА СГРАДИ ЗА МАСОВО ПРЕБИВАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА  

 

№ по 

ред 
Наименование на обекта Собственик 

Дейност, която 

извършва 
Адрес: населено място, улица, номер 

Телефон за 

връзка 

1 2 3 4 5 6 

1. СУ „Стефан Караджа” Община Каварна Образование гр. Каварна, ул. „България” №22 0570 83256 
2. ОУ „Йордан Йовков” Община Каварна Образование гр. Каварна, ул. „Кирил и Методий”17 0570 83079 
3. ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев” Община Каварна Образование гр. Каварна, ул. „Добротица” №48 0570 83070 

4. Общински детски комплекс Община Каварна Образование гр. Каварна, ул. „Ал.Стамболийски” 2 0570 82575 

5. 
Център за специална 
образователна подкрепа 

Министерство на 
образованието 

Образование гр. Каварна, ул. „Сан Стефано“ №16 0570 82388 

6. НУ „Бр.Миладинови”  Община Каварна Образование гр. Каварна, ул. „Г. С. Раковски" №25 0570 83267 
7. НУ„Хр.Ботев” Община Каварна Образование с. Септемврийци 05746 5371 
8. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” Община Каварна Образование с. Белгун, ул. „Осма“ №14  05746 5336 
9. ДГ „Радост” Община Каварна Образование гр. Каварна, ул. „Здравец” №2 0570 85121 
10. ДГ „Детелина” Община Каварна Образование гр. Каварна, ул. „Орлов” №2 0570 85076 
11. ДГ „Здравец” Община Каварна Образование гр. Каварна, ул. „Стоян Воденичаров” №3 0570 83056 
12. ДГ „Дъга” Община Каварна Образование с. Вранино 05745 5234 
13. ДГ „Калиакра” Община Каварна Образование с. Българево, ул. „I-ва” №42 0570 42581 
14. ДГ „Слънце” Община Каварна Образование с. Септемврийци, ул. „IV-та” №6 05746 5378 

15. Детска ясла „Щастливо детство” Община Каварна Здравеопазване гр. Каварна, ул. „Йордан Йовков” №2  
0570 82148 
0570 82359 

16. „МБАЛ Каварна” ЕООД Община Каварна Здравеопазване гр. Каварна, ул. „Васил Левски” №36 0570 83161 

17. Детска ясла „Щастливо детство” Община Каварна Здравеопазване гр. Каварна, ул. „Йордан Йовков” №2  
0570 82148 
0570 82359 

18. 
Дом за пълнолетни лица с 
умствена изостаналост „Свети 
Пантелеймон“ 

Община Каварна Социална дейност с. Свети Никола  0570 84204 

19. 
Народно читалище „Съгласие -
1890” 

Община Каварна Култура гр. Каварна, ул. „Добротица” №24 0570 82077 
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20.  Кино „Петър Слабаков” Община Каварна Култура гр. Каварна, ул. „25-ти септември”№ 5 0889900803 
21. Стадион „Калиакра”  Община Каварна Спорт  гр. Каварна, ул. „Сава Ганчев” № 29  0889599125 
22.  Спортна зала „Олимпиада” Община Каварна Спорт  гр. Каварна, ул. „Сава Ганчев” № 29 0886609169 

23. „Сити Център Каварна” 
„Планекс” ООД 
 гр. Варна 

Търговски център гр. Каварна, ул. „България”№47 0570 86180 

24. Туристическо селище „Русалка” 
ТХ „Русалка 
Холидейз” ЕООД 

Хотелиерство 
Ресторантьорство 

с. Свети Никола, община Каварна 0570 82009 

25. к.к. „Бялата лагуна” „Бялата лагуна”АД  
Хотелиерство 
Ресторантьорство 

с. Топола,  община Каварна 
0882 

531871 

26. 
Голф комплекс „Трейшън клифс 
Голф резорт”  

„Голф Резорт 
Мениджмънт” ЕАД  

Спорт 
Апартаменти  
Обществено хранене 

с. Божурец, община Каварна   0570 92 222 

27.  ж.к. „Калиакрия Гардънс” 
„Линекса 
пропърти” ЕООД 

Апартаменти  
Обществено хранене 

с. Топола,  община Каварна 0898644965 

28.  
Ваканционно селище „Топола 
скайс” 

„Акватек” ЕООД 
Апартаменти  
Обществено хранене 

с. Топола,  община Каварна 052 904040 

29.  Ресторант „Свети Георги”  
„Свети Георги – 
Резорт енд спа” АД 

Обществено хранене 
к.к. „Карвуна”, местност Иканталъка 
с. Топола,  община Каварна 

0888729693 

30.  Хотел&Спа „Отдих” 
„Янк –100” 
ЕООД 

Обществено хранене гр. Каварна, Градски парк 0889204147 

 



       Приложение № 9 

 

 

СХЕМА 

 ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЩАБА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ПО ТЕЛЕФОН 

 

 

 

 

 

 Оперативен дежурен по Общински съвет за 

сигурност – Каварна 

0570 82076, 0882664020 

 

 

Председател на Щаба 

 

Заместник-председатели 

на Щаба 

 

 

 

Секретар на Щаба 

 

 

Членове на Щаба 

(съгласно списъка) 



Приложение № 10 

 

СПИСЪК 

 на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в община Каварна 

 
№ 
по 
ред 

 
Име и фамилия 

 
Длъжност 

 
Домашен адрес 

Телефони 

Служебен Домашен Мобилен 

1. Нина Ставрева  Кмет на общината  *** 81818 *** *** 

2. Митко Недев Заместник-кмет „Финанси и 
икономическо развитие” 

*** 81814 *** *** 

3. Йордан Йорданов Заместник-кмет „Европейски 
фондове и инвестиционна дейност” 

*** 82134, 81813 *** *** 

4. Дарина Колишева Секретар на общината *** 82064, 81815 *** *** 
5. Инж.Галя Великова Началник на отдел „Обществен ред 

и контрол” 
*** 81812 *** *** 

6. Ясен Янакиев  Спец. „Обществен ред и контрол”  *** 81828 *** *** 
7. Васил Ялнъзов Началник РУ Каварна на МВР *** 82112/84212 *** *** 
8. Инж.Олег Трайчев  Началник РСПБЗН - Каварна *** 83023, 82023 *** *** 
9. Даниел Пахомов Началник район “ВиК Добрич”АД *** 83281 *** *** 
10. Красимир Кирилов  Началник МИР Каварна 

„Електроразпределение Север” АД   
***  *** *** 

11. Миглена Йовева Специалист „Пътна 
администрация” към  ОПУ-Добрич  

*** 82325 *** *** 

12. Д-р Стефан Стефанов началник филиал към ЦСПМ  *** 83005 *** *** 
13. Д-р Десислав Тасков Управител на „МБАЛ-Каварна” *** 83161 *** *** 
14. Инж. Светлана Георгиева  Началник на отдел „Устройство на 

територията и инвестиции” 
*** 81821 *** *** 

15.  Стоян Койнов  Началник на отдел „Духовни и 
социални дейности” 

*** 85041 *** *** 

16. Елица Петрова  Началник на отдел „Екология и 
зелена система”  

*** 81829 *** *** 

 
Информацията е заличена на основание чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679



 

Приложение № 11 

 

 

Система за управление при бедствия в Община Каварна 

(Процедура за работа на ЩИПЗБ) 

 

 
1. Общи положения  

Кметът на община Каварна ръководи защитата при бедствия на територията на 

общината. 

Щабът за изпълнение на плана за защита при бедствия (Щаба) в община Каварна 

подпомага кмета на общината в ръководството на спасителните и неотложните аварийно-

възстановителни работи при бедствия на територията на общината.  

Общинският щаб се привежда в готовност за координиране действията за провеждане 

на СНАВР при бедствия на територията на общината, както и за провеждане на превантивни 

мероприятия за предотвратяване или намаляване на последствията от тях. 

Съставът на общинския щаб се определя със заповед на кмета на общината.  

Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия се свиква след 

разпореждане на кмета на община Каварна в състав, осигуряващ ликвидиране на 

последствията от всяка усложнена обстановка или бедствена ситуация, възникнала на 

територията на общината.   

Общинският щаб има следните основни задачи: 

• проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация;  

• събиране и обработване на информация, необходима за оценяване на обстановката в 

района на бедствието; 

• изготвяне на необходимите разчети и справки за оформяне на решение на щаба 

(план  за действие); 

• представяне на решението за одобряване от кмета на общината;  

• довеждане до знанието на подчинените структури на приетото и одобрено решение; 

• отдаване на необходимите разпореждания за изпълнение на решението;  

• взаимодействие с областния щаб и националния щаб. 

Право да привеждат в готовност членовете на Щаба при опасност от бедтвие или 

възникнане на бедствие имат: 

• председателят на Щаба (кметът на общината); 

• заместник-председателят на щаба (заместник-кмет на общината) при отсъствие на 

председателя (кметът на общината); 

• министър-председателя, министъра на вътрешните работи и главния секретар на 

МВР; 

• областния управител по предложение на директора на ГДПБЗН или директора на 

РДПБЗН. 

Оповестяването се извършва чрез Системата за ранно предупреждение и оповестяване 

съгласно 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 от оперативния дежурен по Общински съвет за сигурност по телефон.  

Времето за оповестяване на членовете на щаба от ОД на ОбСС е до Ч+10 минути.  

След привеждане в готовност Щабът осъществява своята дейност от постоянното 

работно място – заседателната зала на втория етаж в сградата на Община Каварна. Времето 

за явяване на определеното работно място след оповестяване за членовете на щаба е до Ч+30 

минути в работно време и до Ч+60 минути в извънработно време. 

Поддържане на постоянна готовност 

Постоянната готовност е такова състояние на общинския щаб, при което 

длъжностните лица от нея, занимавайки се с ежедневните си задължения, имат готовност в 
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кратки срокове да преминат към изпълнение на задачите по организиране и ръководство на 

СНАВР при възникване на бедствия , аварии и катастрофи на територията на общината. 

За поддържане на постоянна готовност длъжностните лица от състава на щаба са 

длъжни: 

• да познават задълженията си и имат готовност за бързо привеждане в готовност за 

работа; 

• да могат да ползват справочни и работни документи; 

• да осигурят своевременното си оповестяване при привеждане на щаба в готовност за 

работа; 

• да знаят начина за оповестяване, как взаимно да се оповестяват и с какво да се явят 

на работното място на общинския щаб; 

• да поддържат винаги в изправност домашните или мобилните си телефони и 

уведомяват секретаря на щаба за всяка промяна на телефонните номера; 

• да имат готовност за изпълнение и на други задачи, поставени от председателя на 

щаба. 

При провеждане на тренировки, с цел проверка готовността на общинския щаб, може 

да бъде приведен в готовност от лицата, имащи право на това. 

 
2. Координирана система за управление при бедствия 

За управление на реагирането при бедствия на територията на общината ще се 

използва модела на координирана система за управление. Координираната система за 

управление е средство за координиране на усилията на различните структури на ЕСС и 

тяхната съвместна работа за постигането на общата цел за овладяване на възникнало 

бедствие и защита на живота и здравето на хората, имуществото и околната среда на 

територията на общината. 

Основни характеристики на координираната система за управление: 

• приложимост към всякакви бедствия; 

• подходяща за прилагане без да имат значение правомощията или вида на 

структурата за реагиране (всички структури, включени в овладяването на бедствие 

получават задачите и докладват за тяхното изпълнение при спазване на субординацията по 

вертикала, съгласно модела на системата за управление, като участващите части на ЕСС 

запазват институционалната си принадлежност); 

• използване на обща организационна структура за управление; 

• използване на обща структура за ръководство и съвместно планиране на 

операциите; 

• използване на обща терминология; 

• съответствие с разпоредбите на ЗЗБ за защита при бедствия. 

Основни принципи на координираната система за управление: 

• използване на обща терминология; 

• модулна организация (организационни модули); 

• интегрирани комуникации (изисква общ план за комуникациите, стандартни 

оперативни процедури, ясен текст, общи радиочестоти и терминология); 

• съвместно планиране на операциите (изготвяне на общ план за действие, който 

описва целите на реагирането, оперативните мерки и подпомагащите дейности); 

• управляем обхват на контрола (дефинира се като брой хора или функции, които 

едно лице може ефективно да ръководи. При бедствия е подходящо да се възлага 

ръководството на 3 до 7 ресурса като 5 е оптималния брой); 

• цялостен подход за управление на ресурсите - средство за организиране на всички 

ресурси от различните структури, участващи в овладяването и справянето с бедствие. 

Допринася за максимизиране използването на ресурсите, консолидиране на ръководството 
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на единичните ресурси, намалява натоварването на комуникациите, осигурява отчетност на 

ресурсите и безопасност за персонала, намалява некоординираните действия. 

Координираната система за управление при бедствия се базира на четири основни 

компонента (функционални области): 

• Ръководство - управлението на реагирането при бедствия; 

• Планиране - събиране и анализиране на информация за бедствието и планиране на 

дейностите по реагиране; 

• Операции - управление и използване на ресурсите на отделните структури за 

справяне с бедствието; 

• Логистика - осигуряване на средства, услуги и материали, необходими за справяне 

с бедствието. 

Управлението при бедствия обхваща: 

• установяване на управление и ръководство; 

• осигуряване на безопасност на реагиращите екипи; 

• определяне на приоритетите; 

• определяне на оперативните цели и мерки; 

• разработване и изпълнение на план за действие за справяне с бедствието; 

• създаване на подходяща организационна структура; 

• поддържане на управляем обхват на контрола; 

• управление на наличните ресурси за справяне с бедствието; 

• координиране на всички дейности за справяне с бедствието; 

• оторизиране предоставянето на информация на медиите 

• отчетност на разходите. 

 

3. Ръководство 

Функциите по ръководство се осъществяват от ръководител. Ръководителят е 

лицето, на което са делегирани правомощия и носи отговорността за справяне с бедствието.  

Съгласно ЗЗБ, отговорността за справяне с бедствия на общинско ниво е на кмета на 

общината. 

Основните отговорности на ръководителя (кмета на общината) включват: 

• поемане на управлението и ръководството; 

• активиране на щаба за изпълнение на ПЗБ; 

• защита на живота и имуществото; 

• управление на силите и средствата; 

• контрол за безопасността на реагиращите и населението, както и за изпълнение на 

поставените задачи; 

• осигуряване на условия за безопасност на работата при изпълнение на задачите; 

• създаване и поддържане на ефективно взаимодействие между съставните части на 

ЕСС, включително и оперативния център на РДПБЗН - Добрич. 

Общото ръководство се осъществява по хоризонтала между съставните части на 

ЕСС, участващи в реагирането при бедствие, а командването е по вертикала в рамките на 

всяка съставна част на ЕСС и се осъществява от представител на съответната структура. 

Кметът на общината осъществява общото ръководство на съставните части на ЕСС. 

Ръководителят одобрява предложените решения от щаба за справяне с бедствието. 

Решенията се предлагат на ръководителя под формата на План за действие (приложение 

№ 13). Планът за действие за справяне с бедствието се одобрява от ръководителя. 

Ръководителят възлага на членове на Щаба изпълнението на определени функции 

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

(Фиг.1). Той може да определи и следните подпомагащи го позиции: 

• отговорник за публичната информация - разглежда всички въпроси, свързани с 

медиите и координира разпространяването на информация до тях; 
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• отговорник за взаимодействието (лице/а за връзка с органи и организации) - 

поддържа контакт със структурите, участващи в реагирането при бедствие; 

• отговорник за безопасността - следи за безопасните условия и предлага мерки за 

осигуряване на безопасност на персонала, включен в операциите. 

 

 

 

 

 

   

                             

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 Основни компоненти на модела за управление 

 

Ръководителят на планирането отговаря за: 

• събирането, оценяването и предоставянето на информация за бедствието и 

състоянието на ресурсите; 

• разработването на план за действие, който определя дейностите по реагиране и 

ползването на ресурсите за планирания период. 

Ръководителят на операциите: 

• координира дейностите и отговаря за изпълнението на плана; 

• определя необходимите ресурси и докладва на кмета на общината за развитие на 

ситуацията; 

• организира и координира всички операции, осигурявайки безопасност на 

персонала, включен в осъществяването им. 

Ръководителят на логистиката отговаря за: 

• осигуряването на техника, съоръжения, материали, услуги, финансови средства и 

всички необходими ресурси. 

 

В зависимост от характера и мащаба на бедствието, на едно лице може да бъде 

възлагана една и повече от една функция , както е възможно и разширяване и включване на 

допълнителни звена от по-нисък ранг към основните секции - операции, планиране и 

логистика (Фиг. 2).  

Секция - организационно ниво с отговорности за основните функционални области 

(планиране, операции, логистика). Лицето, на което е възложено ръководството на секция 

се нарича „ръководител на секция”. Когато в справянето с възникнало бедствие са 

включени няколко структури, назначаването на заместници от другите структури е 

предпоставка за повишаване нивото на координация между участващите структури. 

Сектор/ Участък - организационно ниво с отговорности за операциите в определена 

географска област в района на бедствието. Лицето, на което е възложено ръководството на 

операциите в сектора/участъка се нарича „ръководител на сектор/участък”; 

Група - организационно подразделение, което се създава за разделяне на 

структурата за управление при бедствие по функционални области на действие. Лицето на 

 

РЪКОВОДИТЕЛ 

КМЕТ НА ОБЩИНАТА 

Връзки с органи и организации 

 

 

Публична информация 
 

ОПЕРАЦИИ 

Ръководител на операциите 

Назначава се от кмета на 

общината 

ПЛАНИРАНЕ 

Ръководител на планирането 

Назначава се от кмета на 

общината 

ЛОГИСТИКА 

Ръководител на логистиката 

Назначава се от кмета на 

общината 
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което е възложено ръководството на групата се нарича „ръководител на група”. 

Екип - комбинация от смесени ресурси или определен брой ресурси от един и същи 

вид и тип, действащи под прякото командване на „ръководител на екип”; 

Единичен ресурс - единично оборудване в комплект с необходимия персонал и 

определен отговорник, които могат да бъдат използвани при бедствие. 

Ролите на всички членове на щаба за изпълнение на съответния ПЗБ, както и 

структурите, ангажирани в изпълнението на плана се уточнят в организационната 

структура за управление (приложение № 12).  

При провеждане на тренировки или при възникване на бедствие, формата се попълва 

с имената на съответните отговорни лица и екипи и информацията се предоставя на всички 

участници. 

 

 
Фиг. 2. Примерен модел на разширена организационна структура на координираната 

система за управление. 

 

4. План за действие 

Една от първите задачи на ръководителя е да определи целите при реагирането и 

план за действие. Планът за действие съдържа цели и стратегии за действие за определен 

срок, които се преразглеждат на последващи етапи и разпространяват на необходимото 

ниво сред реагиращите и подпомагащите структури и звена.  

Планът за действие описва оперативните цели и стратегии за действие, осигурява 

последователност и непрекъснатост на операциите, осигурява ефективно използване на 

ресурсите, идентифицира необходимите и очаквани ресурси.  

Основните елементи на плана са: 

• цели; 

• дейности и задачи от критично значение; 

• необходими ресурси; 

• ред за обмен на информация; 

• комуникации. 

Целите се определят от текущата ситуация, хората и имуществото в риск и 

очакваните промени на ситуацията. При изготвянето на стратегии за действие и тактики за 
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постигане на целите, следа да се вземат предвид: 

• текущата ситуация; 

• наличните ресурси; 

• метеорологичните условия; 

• опитът от предишни събития; 

• планът за защита при бедствия; 

• хората и имуществото в риск; 

• условията за безопасност; 

• осигуряването на логистична подкрепа и комуникации. 

Планът за действие съдържа детайли за създадената организационна структура за 

управление, включително поименно посочване на лицата с възложени функции и задачи. 

Попълнена форма по приложение № 13 е неразделна част от плана.  

 

5. Роли и отговорности 

5.1. Функции по „Планиране“ 

Функциите по планиране могат да се изпълняват от едно или повече лица, в 

зависимост от спецификата, сложността и обхвата на бедствието. Целта е да се осигури 

пълната картина за бедствието, как може то да се развие, какви могат да бъдат възможните 

последствия, да се изработят насоките и план за действие, които да се предложат за 

одобрение от ръководителя.  

Функциите по планиране, включват: 

1. събиране и анализ на цялата оперативна информация получена за бедствието; 

2. следене на метеорологичните прогнози; 

3. правене на прогнози за възможни предстоящи събития и за усложняване на 

обстановката; 

4. изготвяне на обобщени доклади за състоянието на обстановката; 

5. получаване на обратна връзка от потребителите на информация, за качеството на 

предоставената информация, достоверността на източниците и др.; 

6. поддържане на комуникация с другите секции, звена, сектори и групи на щаба за 

изпълнение на ПЗБ (доколкото са създадени такива) и с аналогичните структури на други 

щабове; 

7. съгласува всички разходи със ръководител „Логистика” (или съответното звено към 

секция „Логистика”); 

8. води отчет/архив на цялата събрана информация, на всички изготвени документи и 

взети решения; 

9. планира, изготвя и предлага на кмет на общината решения относно необходимия 

обем и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложно аварийни-възстановителни работи 

за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последиците от възникналото бедствие; 

10. осъществява контрол на изпълнението на решенията, които трябва да бъдат 

изпълнени от ръководителя на операциите; 

11. осъществява координация и контрол на останалите секции/звена за изпълнението 

на функциите им; 

12. предлага включването на доброволни формирования в дейностите по защитата; 

13. предлага привличането на юридически и физически лица за оказване на помощ в 

съответствие с възможностите им; 

14. предлага обявяване на бедствено положение от областния управител, когато не 

могат да бъдат обезпечени дейностите по защита на населението чрез изпълнението на 

общинския план за защита при бедствието; 

15. предлага мерки за подпомагане на населението; 

16. предлага решение за временно извеждане на пострадали лица; 
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17. следи състоянието на ресурсите на място на бедствието (пристигнали ли са, в 

готовност ли са за действие или не са на разположение по някаква причина); 

18. изготвя доклади до ръководителя за хода на провежданите защитни мероприятия. 

В зависимост от спецификата, сложността и обхвата на бедствието функциите по 

планиране могат да се изпълняват от едно лице или секция по „Планиране” с ръководител и 

звена от по-нисък ранг. В секцията по „Планиране” се включват лица от съответния щаб за 

изпълнение на ПЗБ, длъжностни лица от съответните ведомства предвидени за участие в 

плана. 

Член на тази секция може да бъде всяко лице, притежаващо необходимата експертиза 

и опит в зависимост от вида на бедствието. 

 

5.2. Функции по „Операции“ 

Функциите по изпълнение на операциите се възлагат на ръководител на операциите 

със съответната заповед по ЗЗБ. Функциите по изпълнение на „Операциите” включват: 

• управлението на всички дейности, които са предприети за справяне с бедствието; 

• управлението на всички ресурси (хора, техника и оборудване), включени в секция 

„Операции”. 

Ръководителят на операциите, отговаря за: 

1. създаване на оперативната структура, разпределяне на ресурсите и осигуряване на 

безопасност при изпълнение на работата от екипите на терена; 

2. участва в разработване на плановете за действие; 

3. създава ефективна организация за връзка и сътрудничество между всички 

участващи лица; 

4. ефективно и ефикасно въвежда изпълнението на одобреният план за действие; 

5. регламентира процесът за инструктаж на персонала преди въвеждане в действие; 

6. осигурява и следи за подходящото оборудване на персонала за изпълнение на 

възложената задача; 

7. следи за поставяните задачи на персонала, да бъдат в съответствие с 

квалификацията, която притежават; 

8. осигурява информираност на персонала за ситуацията, във връзка с възможните 

проблеми, които могат да застрашат тяхната безопасност; 

9. въвежда процедури за информиране и инструктаж на персонала преди 

освобождаване или необходимост от смяна; 

10. осигурява редовни доклади за развитието на действията до ръководителя; 

11. идентифицира нови и непредвидени рискове на терена, които докладва и обсъжда 

с ръководителя; 

12. следи за условията за безопасност; 

13. дава препоръки на ръководителя за мерки за минимизиране на риска за лицата 

участващи в дейностите по овладяване на бедствието. 

За изпълнение на възложените отговорности, изпълнява специфични задачи, 

включващи: 

1. осъществяване на редовна комуникация и обмяна на информация със секции 

„Планиране” и „Логистика”; 

2. изготвя оперативната част от плана за действие; 

3. създава секция „Операции” с необходимата структура, съгласувано с ръководителя; 

4. дава указания и разпределя персонала за изпълнение на операциите в съответствие 

с плана за действие; 

5. управлява и контролира операциите на терена и следи за тяхното развитие; 

6. дава препоръки на секцията по „Планиране” и ръководителя за ситуацията, 

контролът за нейното овладяване и непредвидените рискове; 
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7. създава зони за посрещане и дислоциране на ресурсите; 

8. определя необходимостта от искане на допълнителни ресурси; 

9. определя необходимостта от логистична помощ; 

10. формира и разформира групи от наличните единични ресурси при необходимост; 

11. пренасочва и/или освобождава екипи от секция „Операции”; 

12. инициира препоръки за освобождаване на ресурси; 

13. докладва за събития и инциденти; 

14. води запис на дейностите. 

 

5.3. Функции по „Логистика“ 

Целта е да се подсигурят всички условия, за да могат да бъдат приведени в 

изпълнение приетите решения и план за действие. Функциите по логистика включват: 

1. осигуряване на необходимите сили и средства за изпълнение на задачите и мерките 

за справяне с бедствената ситуация; 

2. транспортни средства в случаи на евакуация или превозване на товари и техника; 

3. консумативи и гориво-смазочни материали за действащата на терена техника; 

5. осигурява карти на района; 

6. осигуряване на фургони за живеене, сглобяеми къщи или палатки за евакуираните 

хора, в случаите, когато общината не разполага с временни жилища; 

7. хранителни провизии за евакуираните хора и за всички сили действащи на терен; 

8. комуникационното и техническо осигуряване на щаба, а при необходимост и на 

силите действащи на терен; 

9. медицински грижи; 

10. съгласува всички разходи със финансовото звено на общината; 

11. води отчет/архив на всички изготвени документи и взети решения; 

12. поддържане на комуникация с другите секции, звена, сектори и групи на щаба за 

изпълнение на ПЗБ (доколкото са създадени такива) и с аналогичните структури на 

други щабове. 

В зависимост от спецификата, сложността и обхвата на бедствието функциите по 

логистика могат да се изпълняват от едно лице или секция по „Логистика” с ръководител и 

звена от по-нисък ранг. В секцията по „Логистика” се включват лица от съответния щаб за 

изпълнение на ПЗБ, длъжностни лица от съответните ведомства предвидени за участие в 

плана. 

Член на тази секция може да бъде всяко лице, притежаващо необходимата експертиза 

и опит. 

 

5.4. Функции на звено „Финанси“ 

1. събира и архивира всички отчетни документи; 

2. обработва получената информация за боря часовете, в които е използвана 

определена техника и личен състав, които следва да бъдат заплатени; 

3. поддържа комуникация с другите секции, звена, сектори и групи. 

 

5.5. Функции на „Лице за връзка с органи с органи и организации”  

• Осъществява взаимодействието с органи и организации, подпомагащи овладяването 

на бедствието; 

• Организира гореща телефонна линия за получаване на информация за пострадали, 

места за настаняване и др. 
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5.6. Функции на отговорник „Публична информация” 

• Подготвя информационни бюлетини за изпращане на медиите (след одобрението на 

кмета), съдържащи информация за развитието на бедствието, предприетите действия за 

неговото ограничаване и овладяване и необходимостта от прилагане на защитни мерки и 

действия; 

• Следи потока на информация излъчван в медиите относно бедствието; 

• Организира изявления и срещи на кмета или заместник-кметове за предоставяне на 

информация на населението и медиите. 

 

5.7. Функции на отговорник „Публична информация” 

• Следи за условията за безопасност; 

• дава препоръки на ръководителя за мерки за минимизиране на риска за лицата, 

участващи в дейностите по овладяване на бедствието. 

 



                                                                                   Приложение №12 

 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 

Вид на бедствието: 
Местоположение: 
Дата: 
Час: 
Данни за контакт: 

Кратко описание на ситуацията: 

Цели: 

План за 
действие/стратегия 

Дейности и задачи 
от критично 
значение(отбележете 
какво трябва да се 
случи, кога и кой е 
отговорен) 

Необходими 
ресурси 
(отбележете кой, 
какво и кога трябва 
да осигури) 

% на изпълнение 

Обмен на 
информация 
(кой трябва да знае и 
кой разполага с 
необходимата 
информация) 

Комуникационен 
план (например 
радиочестоти, 
телефонни номера и 
др.) 

Следваща актуализация 
Час: 
Изготвил: 
Одобрил: 
Ръководител: 

 
 



Приложение № 13  

 

 

БЛАНКА  

„Организационна структура за управление при бедствие“ 

 

 

Инцидент: 

 

Дата: 

 

Време: 

 



     

  Общинска администрация-Каварна 
  

          
Приложение № 14 

Образец 

                                                                                           

З А П О В Е Д  

№ …  

гр. Каварна, ………….…….. 

 

За провеждане на спасителни и неотложни работи в община Каварна, вследствие на 

обилен снеговалеж придружен със силен вятър, непроходими пътища от общинската пътна 

мрежа поради снегонавявания, и населени места с нарушено електрозахранване и 

водоподаване, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, и ал. 2, от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 49, ал. 1, чл. чл. 51, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 и ал. 2, чл. 

65, ал. 1, т.т. 1 и 8 и ал. 2, т. 3, от Закона за защита при бедствия, 

 

                                                Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1.  Обявявам бедствено положение на територията на община Каварна във връзка със 

следните причини: 

- падналият обилен снеговалеж придружен със силен вятър; 

- непроходими пътища от републиканската и общинската пътна мрежа, вследствие на 

снегонавявания, довели до откъсване на следните населените места от община 

....................................:………………………………………… 

- населени места с нарушено електрозахранване и водоподаване вследствие на силния 

вятър; 

2. Обявявам за начало на бедственото положение ……….    година, от ……..часа със 

срок от 7 дни. 

3. Във връзка  с обявеното бедствено положение въвеждам в действие Общинския 

план за защита при бедствия в частта му „План за защита при снегонавявания и 

обледявания“ считано от …….часа на ……… година. 

4. За ръководител на операциите във връзка със създалата се обстановка  определям 

заместник-кмета по …….. на община Каварна – г-н …………………………… 

 5. За овладяване на бедственото положение свиквам в …..часа на …………г. 

Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. 

Щабът да изпълнява дейността си в заседателната зала на втория етаж в сградата на 

Община Каварна, да създаде необходимата организация и да започне работа за 

осъществяване на следните дейности: 

- проследяване и анализиране на възникналата бедствена ситуация; 

- събиране, обработване и свеждане на информация необходима за оценяване на 

обстановката и вземане на решение; 

- контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на бедствието; 

 



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

неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия на 

населението; 

 - информиране на Областния управител на област Добрич и  Оперативния център на 

РДПБЗН – Добрич  хода на провежданите защитни мероприятия, както и за необходимостта 

от включване на допълнителни сили и средства за овладяване на създалата се ситуация. 

6. Във връзка с обявеното бедствено положение да бъдат предприети следните мерки 

за овладяването му: 

6.1. Забранявам движението на лични и фирмени моторни превозни средства по 

пътната мрежа на територията на цялата община с изключение на автомобилите със 

специално предназначение;  

6.2. Кметовете и кметските наместници на населени места да подават своевременна и 

точна информация за обстановка  в населените места на оперативния дежурен по Общински 

съвет за сигурност. При необходимост да настанят закъсали пътници в общински сгради и 

частни домове. 

6.3. Оперативният дежурен по Общински съвет за сигурност да предоставя през два 

часа информация за обстановката в населените места на председателя и секретаря на щаба.  

6.4. Представителят на „Електроразпределение Север“АД  да организира 

отстраняването на авариите по електропреносната мрежа на територията на общината. 

6.5. Представителят на „В и К Добрич“АД да организира възстановяването на 

водоподаването към .........................;. 

6.6. Представителят на ОПУ да осигури разчистването на пътищата от 

републиканската пътна мрежа на територията на общината.  

6.7. Началник на РУ на МВР  – Каварна да организира охраната на обществения ред в 

района на бедствието, съдействие на длъжностните лица при изпълнение на възложените им 

задачи; 

6.8. Длъжностните лица, отговорни за прилагането на предприетите мерки да предават 

информация за хода на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи през 2 

часа. 

7. Координация на действията във връзка с преодоляване на бедственото положение 

възлагам на заместник-председателя на Щаба за изпълнение на общинския план за защита 

при бедствия. 

 

Заповедта да се доведе до знанието на всички длъжностни лица за сведение и 

изпълнение.  Обявеното бедствено положение и въведените временни ограничения да се 

разгласят чрез средствата за масово осведомяване. 

Копие от настоящата заповед да бъде изпратена на Министъра на вътрешните работи, 

Областния управител на Област Добрич, Началника на РУ на МВР и в ОЦ на РД ПБЗН. 

 

 
Кмет на Община Каварна 

 



       Приложение № 15 

 
 
 
 

СХЕМА 
 ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОБЩИНАТА ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 
 

 

 

 

 

 Оперативен дежурен в ОЦ на РДПБЗН - 

Добрич 

058 622 112 

 

Щаб за 

изпълнение на 

общинския план 

за защита при 

бедствия  

 

Сили и средства 

Единна 

спасителна 

система 

 

Оперативен дежурен по 

Общински съвет за 

сигурност – Каварна 

0570 82076, 0882664020 

 

Кметове и кметски 

наместници 



Приложение № 16 
  

  

  

  

  

Рег. № ……………./……….20….. г.  

 

ДО 

ОПЕРАТИВНИЯ ДЕЖУРЕН 

В ОЦ НА РД ПБЗН - ДОБРИЧ 

      
 

И С К А Н Е 

от: …………………………………………………………………….. 
(кмет на община ………..) 

 

 

 

На основание чл.13 ал.2 и във връзка с чл.16 ал.1 от 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 № 48/01.03.2012 год., във връзка с възникнало бедствие 

/опасност от бедствие…………………………….......................................................................... 

(посочва се вида бедствие и/или опасността от такова) 

на територията на …………………………………………………………………………………. 

(посочват се населени места, засегнати общини или цялата област) 

моля да извършите оповестяване на група(и) …………………………………………………… 

       (посочва се номера на групата или името на групата) 

използвайки начин на свързване „Алармиране”/”Оповестяване”/ със сигнал ………………... 

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

(при начин на свързване „Алармиране” се посочва сигнала съгласно Приложение № 7 от Наредбата; при начин на свързване 

„Оповестяване” се посочва разпореденото оповестяване в свободен текст)  

 

 

 

                          Кмета на община Каварна 

 

 



             

  Приложение  № 17 

 

Н О Р М И 

за обезпечаване на населението с основни хранителни и нехранителни стоки  

 

№  

по 

ред 

Наименование на стоките 

(продуктите) 
Мярка Количество 

Хранителни стоки 

1. Хляб гр./човек за ден  500 

2. Мазнини гр./човек за ден  20 

3. Месо и местни продукти гр./човек за ден  60 

4. Макаронени изделия гр./човек за ден  20 

5. Мляко и млечни продукти гр./човек за ден  200 

6. Риба и рибни продукти гр./човек за ден 25 

7. Олио гр./човек за ден    20 

8. Захар гр./човек за ден  20 

9. Картофи гр./човек за ден 150 

10. Плодове гр./човек за ден 120 

11. Сол гр./човек за ден 10 

12. Чай гр./човек за ден 1 

13. Консерва гр./човек за ден 1 

14. Варива (фасул, леща) гр./човек за ден 100 

15. Ориз гр./човек за ден 50 

Нехранителни стоки 

1. Постелни принадлежности Комплект/човек 1 

2. Кофа Брой/ на 10 човека  2 

3. Чайник метален Брой/ на 10 човека  1 

4. Миещи препарати Гр./човек на месец  500 

5. Газ Млл/ден 25 

6. Спирт за горене млл/ден 10 

7. Свещи парафинови Бр. на ден 2 

8. Газена лампа (фенер) Бр. 1 

 

Б.  Норми за обезпечаване с вода 

№  

по 

ред 

 

Видове водопотребление 

 

Единица мярка  

 

Количество  

1. За пиене Литър/човек на ден 2,5 

2. 

Приготвяне на храна, измиване, в това 

число: 

- приготвяне на храна и измиване на 

кухненска посуда; 

- миене на индивидуална посуда; 

- миене на лице и ръце. 

Литър/човек за ден 

 

 

Литър/човек за ден 

Литър/човек за ден 

Литър/човек на ден 

7,5 

 

 

3,5 

1 

3 

3. 

За санитарно хигиенни потребности на 

човек и обезпечаване на санитарно-

хигиенното състояние на помещенията 

Литър/човек на ден 21 

4. За печене на хляб и хлебни продукти Литър/кг. 1 

5. За медицинския пункт Литър/човек за ден 50 

6. Пълна санитарна обработка на хора Литър/човек 45 

 



      

    Приложение № 18 
 

 

Р А З Ч Е Т 
за снабдяване на населението с основни хранителни и нехранителни стоки 

при бедствия за три дни 

 
 

№ 
Наименование на 

стоките 

Мяр

ка 

Време, за 

което са 

валидни 

Общо количество 

на база 14020 

души население 

Забележка 

Хранителни стоки 

1. Хляб 0,8 кг. 3 дни 11 216 Брашно рандеман 140 гр. 

1. Мазнини 0,030 кг. 3 дни  421 За деца от 1 до 12 год. 

1. Месо 0,086 кг. 3 дни 1206  

1. 
Сирене и кашкавал 

0,025 
кг. 3 дни 350 За деца от 6 мес. до 12 год. 

1. Захар 0,030 кг. 3 дни 421  

1. Ориз 0,015 кг. 3 дни 210 За деца от 3 до 12 год. 

1. 
Тестени изделия 

0,007 
кг. 3 дни 98  

1. 
Варива (фасул, леща) 

0,022 
кг. 3 дни 308  

1. Яйца 0,5 бр. 3 дни 7010  

1. Бутилирана вода 1,5 л. 3 дни 21030  

Нехранителни стоки 

2. Сапун 0,1 кг. 3 дни 140 
За деца до 1 год. – 500 гр. 

За деца от 1 до 12 г.– 300 гр. 

2. 
Медицински 

консумативи 
   

По разчети от здравните 

заведения 

 

 

 



Приложение № 19                 
            

ОПИС  

на имуществото в склада за бедствия на БЧК  
 

ГРУПА ВИД ИМУЩЕСТВО МЯРКА 

А. Дрехи и обувки Панталони детски 30 бр. 
 Панталони мъжки 50 бр. 

 Панталони ватени 40 бр. 

 Панталони Перун 220 бр. 

 Якета употребявани червени 7 бр. 

 Шлифери 40 бр. 

 Дъждобрани 60 бр. 

 Дрехи употребявани 14 колета 

 Дрехи употребявани Исландия 26 чвт. 

 Дрехи употребявани 10 бали 

 Обувки брезентови 50 чифта 

 Обувки 44 чфт. 

 Обувки /1 кашон = 10 чифта/ 20 каш. 

 Обувки 1 каш. 

 Ботуши гумени 50 чфт. 

 Ботуши гумени 180 чфт. 

 Рибарски гумени ботуши 8 чфт. 

 Якета бебешки 240 бр. 

 Чорапогащник детски зимен 730 бр. 

 Чорапогащник дамски летен 1000 бр. 

В. Постелъчен 

    инвентар 
  

 Одеяла Златина 14 бр. 

 Одеяла Бриз 8 бр. 

 Одеяла детски 200 бр. 

 Одеяла мероноподобни 1 860 бр. 

 Одеяла 326 бр. 

 Одеяла БЧК 100 бр. 

 Одеяла на карета 200 бр. 

 Чували спални 100 бр. 

 Спални чували 150 бр. 

 Дунапренови дюшеци 100 бр. 

 Дюшеци 77 бр. 

 Възглавници 1007 бр. 

 Възглавници 4 бр. 

 Възглавници 59 бр. 

 Калъфи за възглавници 22 бр. 

 Калъфи за възглавници 600 бр. 

 Чаршафи 600 бр. 
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 Чаршафи /сп. к-ти / 887 бр. 

 Спални комплекти 68 бр. 

 Детско спално бельо 1 каш = 50 кт. 4 кашона 

 Спален к-т детски горни чаршаф и калъфка 750 бр. 

 Хавлиени кърпи 894 бр. 

 Хавлиени кърпи 106 бр. 

 Чорапи и ЧК 2660 чифт. 

С. Битова посуда   
 Тавички 3 445 бр. 

 Чаши пеперуда 184 бр. 

 Посуда 1 кашон 

 Кани за кафе 37 бр. 

 Тенджери малки 46 бр. 

 Посуда 40 каш. 

 Чинии порцеланови 1 пал. 

 Кръгла купа Ф115/500 мл. 2 000 бр. 

 Контейнер правоъгълен пласт. 2 000 бр. 

 Чаша 300 мл. пластмасова 2 000 бр. 

 Чиния кръгла Ф210 пласт. 2 000 бр. 

 Купа за супа с дръжки пласт. 2 000 бр. 

 Нож пластмасов Н 165 2 000 бр. 

 Лъжица пластмасова Н 165 2 000 бр. 

 Вилица пластмасова Н 165 2 000 бр. 

Д. Походни 

принадлежности 

  

 Торби опак.док за маси и стол 50 бр. 

 Торби за походни легла 50 бр. 

 Опаковъчни торби за маси и стол 5 бр. 

 Опаковъчни торби за маси и стол 20 бр. 

 Легла походни 80 бр. 

 Походни легла 28 бр. 

 Походни легла 150 бр. 

 Столове походни 20 бр. 

 Стол сгъваем къмпинг 200 бр. 

 Столове походни 96 бр. 

 Маси сгъваеми къмпинг ПО 50 бр. 

 Маси походни 24 бр. 

 Маси походни 5 бр. 

 Носилки ППБ 5 бр. 

 Носилки 20 бр. 

 Носилки санитарни 4 бр. 

 Носилки /Лозен / 25 бр. 

 Носилки 96 бр. 

 Походни сгъваеми легла с дюшек 20 бр. 
 Допълнение към носилки 16 бр. 
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 Чан.куфар прибори за осв. 50 бр. 

 Чан.куфар за храна/к-т 4 души/ 50 бр. 

 Палатка – ЕРМА 20 бр. 

 Палатка – АЧК 10 бр. 

 Палатки 2 бр. 

 Палатки тип БЧК-79 к-т 30 бр. 

 Палатки Росини 20 бр. 

 Палатка УМЕ-3 к-т 1 бр. 

 Палатки тип БЧК79 5 бр. 

 Платнища 5 бр. 
 Бризенти /платнища / тип АЧК 50 бр. 

 Раница за първа помощ 2 кашона 

 Чанта заредена №2 3 бр. 
 Надуваемо легло с помпа - ЕД 50 бр. 
 Надуваемо легло с помпа - ДВ 150 бр. 
 Челни лампи MAX LIGHT 10 бр. 
 Челни лампи BLACK DIAMOND 10 бр. 
 АКУМУЛАТОРЕН ПЕРФОРАТОР  1 бр. 
 GPS GARMIN DAKOTA 1 бр. 
 АЛПИЙСКО ВЪЖЕ (МЕТРА) 450 М. 
 ПРОЖЕКТОРИ АКУМУЛАТОРНИ  5 бр. 
 Лостове метални /Лозен/ 46 бр. 

Е. Други   
 Мотогенератор 2 бр. 

 Водна помпа ел. голяма 12 бр. 

 Водна помпа ел. средна 27 бр. 

 Водна помпа ел. малка 124 бр. 

 Верижен моторен трион 1 бр. 

 Изсушители /1 каш = 6 кут/ 20 кашона 

 Пълнители за изсушит  /1 каш = 6 кут/ 20 бр. 

 Надуваема  лодка без двигател 1 бр. 

 Надуваема лодка с двигател 1 бр. 

 Изсушители / ГЧК / 10 бр. 

 Кофи за вода 100 бр. 

 Чували с качулки 100 бр. 

 Стол тоалетен 1 бр. 

 Инвалидна количка 1 бр. 

 Печки отоплителни 10 бр. 

 Брави с дръжки 5 бр. 

 Казанчета термофорни 2 бр. 

 Термофорни казанчета 4 бр. 

 Казанчета термофорни 25 л. 10 бр. 

 Термофорно казанче 1 бр. 

 Туби пластмасови за вода 4 бр. 

 Играчки  30 кашона 

 Ел. уреди за измерване на влага 10 бр. 
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 Брадви 30 бр. 

 Тесли / Лозен / 25 бр. 

 Памперси 2 кашона 

 Фенерчета к-т 20 бр. 

 Самобръсначки еднокр. /1 каш = 50 бр./ 10 каш. 

 Каски 1 каш. 

 Помпа за бензин 2 бр. 

 Ел. уреди за отопление-TAURUS 2 бр. 

 Вентилаторна печка TESY 1 бр. 

 Косачка ел. DAYE 1400 W 40 СМ 1 бр. 

 Бинт 5/5 1000 бр. 

 Химическа тоалетна  1 бр. 

 Стълба сгъваема 4 х 4 1 бр. 

 Стълба сгъваема алуминиева 1 бр. 

 Комплект униформено облекло 13 компл. 

 

Обобщено на някои видове: 

1. Одеяла различни: 2788 бр. от които 200 детски; 
2. Спални чували – 250 бр.; 
3. Чували с качулки – 100 бр. 
4. Дюшеци – 177 бр.; 
5. Чаршафи (спални комплекти) – 1025 бр.; 
6. Чаршафи – 600 бр. 
7. Възглавници – 1070 бр. 
8. Хавлиени кърпи – 1000 бр. 
9. Детски спални комплекти – 950 бр.; 
10. Походни легла – 278 бр.; 
11. Маси туристически – сгъваеми – 79 бр.; 
12. Столове туристически, сгъваеми – 316 бр.; 
13. Палатки различни – 88 бр.; 
14. Надуваеми легла – 200 бр. 

 

Собствен бедствен резерв на ОС на БЧК Добрич 

1 Одеала Крис 50 бр. 

2 Дюшеци от дюшеклък - празни 500 бр. 

3 Възглавници от дюшеклък - празни 50 бр. 

4 Одеяла войнишки 55 бр. 

5 Сапун бедствена готовност 40 бр. 

6 Салфетки бедствена готовност 40 бр. опак. 

7 Хавлии бедствена готовност 40 бр. 

 

 



 Приложение № 20 

 

 

Елементи на полеви пункт  

за временно настаняване на засегнатото население 

 

 

 

• Пропускателен пункт; 

• Място за слизане на евакуираното население от автомобилния транспорт; 

• Администрация, пункт за регистрация, информация; 

• Пункт за материално обезпечение; 

• Склад за вещево имущество и предмети от първа необходимост; 

• Умивалници; 

• Пункт за хранене; 

• Пункт за раздаване на хуманитарна помощ; 

• Място за настаняване на майки с деца; 

• Място за настаняване на евакуираното население за 100 човека (2 х 50); 

• Медицински пункт; 

• Пункт за социално-психологическа помощ; 

• Тоалетни. 

Освен основните елементи се определят регулировъчни постове и постове за охрана на 

обществения ред. 

 

 

 



 
Приложение № 21 

 
 

Телефонен указател  

на отговорни институции и длъжностни лица, ангажирани по защитата при бедствия 

 

№ Ведомство Дежурни                                          Ръководител  

В работно време Денонощно Служебен Мобилен 

1 2 3 4 5 6 

1. РС „ПБЗН” – Каварна,   
Началник - гл. инсп. инж. Олег Трайчев 

8 30 23 8 30 23  8 20 23  

2. ЦСМП - Добрич, филиал Каварна 
Началник - д-р Стефан Стефанов  

8 30 05 8 30 05 8 30 05  

3. РУ на МВР  – Каварна 
Началник - гл. инсп. Васил Ялнъзов 

8 21 12, 8 42 12 8 21 12, 8 42 12 8 21 12  

4. „МБАЛ - Каварна”ЕООД, mbal_kvn@abv.bg 
Управител - д-р Десислав Тасков  

8 31 61, 
8 21 45 Факс 

8 31 61/4 8 31 61  
 

5. “В и К Добрич”АД – район Каварна, Даниел Пахомов  
технически ръководител Каварна  
Дежурен диспечер - Добрич 

8 32 81 
8 32 81  

088 9100948 

началник район 
 

058 655831 

8 32 81 
 

 

6. „Електроразпределение Север”АД  
мрежови район Каварна – началник Красимир Кирилов  

8 21 21, 8 20 17 070016161, 058/600 220     

7. Пътен участък – Каварна, ОПУ - Добрич  
Специалист „ Пътна администрация“  - Миглена Йовева 

8 23 25  8 23 25  

8. “Каварна Газ” ООД  
управител Борислав Каваклийски 

8 20 32 Авариен телефон 
0895111208 

 
8 20 32 

 
 

9. РПК „Съгласие” – Каварна, Драгомир Щерев  8 23 77, 8 21 77  председател  

10. Медицински център – Каварна  
Управител - д-р Евгени Чобанов 

8 21 03  8 21 03  

11. Морска администрация - Варна  
Боцманат Каварна – Стоян Стоянов 

8 70 06   
8 70 06 

 
 

12. ОД „Безопасност на храните” – Добрич, ОВЛ - Каварна 
д-р Щерионова,  d 

8 42 51    



1 2 3 4 5 6 

13. “Напоителни системи”ЕАД , ТХУ Каварна  
 

    

14. “Мрежи високо напрежение” Добрич  - подстанция Каварна 8 51 13, 8 30 12 

15. Синоптична станция  - нос Калиакра   
 

    
 

16. ОП“Чиракман”, управител – Николай Дърлянов 9 01 16 управител   

17. Общински съвет на БЧК- Йорданка Балтаджиева  председател   

18. Дирекция „Социално подпомагане“ – Каварна 
Директор – Иванка Василева  

83277 директор   

19. Домашен социален патронаж – Каварна  85738    

 

 Информацията е заличена на основание чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679



Приложение № 22  
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА НА НАЦИОНАЛНО, ОБЛАСТНО  
И ОБЩИНСКО НИВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. 

 
№ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ПРИ ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ ОТГОВОРНИ ОРГАНИ И ЛИЦА 
І ПРИ  ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ  

 Информация за мястото и силата на труса, както и за последващи нови трусове 
ГФИ при БАН,  

Сеизмична Станция Преселенци 

1 Оповестяване  

 Привеждане в готовност на силите и средствата на ЕСС 
МВР, МЗ, ОДМВР, РДПБЗН, ЦСМП и 

МБАЛ 

 
Оповестяване на областните управители и на щабовете за изпълнение на плановете за защита при 

бедствия 
МВР, РДПБЗН, ОСС и ОбСС 

2 Неотложни мерки за намаляване на въздействието  

 
Спиране на електроподаването, водоснабдяването и газоподаването в района поразен от 

земетресението 

МИЕТ, МРРБ, общини, В и К, Енерго 

ПРО, газоразпределителни дружества,  

 
Спиране на движението по застрашени пътни и ж.п. участъци (със сили и средства на Национална 

компания „Железопътна инфраструктура” и БДЖ- ЕАД ) 

МВР, МТИТС  

ОДМВР, ОПУ, ЖП район 

3 Спасителни операции  

 

Издирване и изваждане на пострадали под развалини(извеждане на пострадали от трудно 

проходими, опасни и недостъпни места, осигуряване на въздух на затрупани хора, осветяване зоната 

за извършване на спасителни дейности) 

МВР, БЧК, МЗ, РДПБЗН, ОДМВР, 

ОСБЧК и ЦСМП 

 Гасене на пожари МВР, РДПБЗН 

 Устройване на проходи МВР, МРРБ, ОПУ, ОДМВР, 

 Оказване на първа помощ на място на пострадали и транспортирането им в лечебни заведения МЗ, МВР, ЦСМП, ОДМВР и РДПБЗН 

 Осигуряване на обществения ред, регулиране на движението, отцепване на мястото за намеса МВР, ОДМВР 

4 Временно извеждане и настаняване на население останало без подслон  

 Настаняване на население останало без подслон в резервен сграден фонд Общини, МО 

 Осигуряване на палаткови лагери за останалите без жилище МВР, БЧК, общини 

 Осиг. на сграден фонд за държ. структури вкл. за щабове за изп. на плановете за защита при бедств. МРРБ 

 Осигуряване на продукти от първа необходимост и подвозване на питейна вода с водоноски 
МВР, МЗ, БЧК, МРРБ, МО, МТСП, МЗХ, 

ОСБЧК, ВиК, РДПБЗН, общини 

5 РХБЗ при инциденти и аварии с опасни вещества и материали  

 Разузнаване, спасяване на пострадали, локализиране на разливи, вземане на проби, извършване на 

анализи и ликвидиране на аварии,  

МОСВ, МВР, МЗ,РИОСВ Варна, 

ОДМВР, РДПБЗН, ЦСМП, РЗИ, ОДБХ 



 Извършване обеззаразяване на хора техника и оборудване  МВР, МТИТС, РДПБЗН, РЗИ 

 Оценка на обстановката и осигуряване на сапьорни групи при необходимост в складове за взривни 

вещества 
МВР, МО, ОДМВР 

6 Извършване на неотложни аварийно възстановителни работи  

 Осигуряване на резервно водоползване МРРБ, МВР, ВиК, РДПБЗН 

 Отстраняване на аварии по преноса и снабдяването с ток и газ  
МИЕТ, ЕСО, Енерго ПРО, 

газоразпределителни дружества 

 Отстраняване на аварии по комунално-битовите мрежи 
МРРБ, МТИТС, Енерго ПРО, 

газоразпределителни дружества, ВиК, 

 
Определяне степента на разрушения на сградите и съоръженията и укрепване или разрушаване на 

повредени сгради  

МВР, МРРБ, МТИТС 

Комисии от експерти назначени от кмета 

на община, строителни фирми 

 
Възстановяване на разрушени жп участъци (със сили и средства на ДП „Транспортно строителство 

и възстановяване”) 

МТИТС 

ЖП район 

 Възстановяване на републиканската пътната мрежа МРРБ, ОПУ 

 Разчистване на пътища и извличане на аварирала техника МВР, МРРБ, ОПУ, РДПБЗН 

 
Временно възстановяване на повредени мостове ( на жп мостове със сили и средства на ДП 

„Транспортно строителство и възстановяване”) 

МТИТС, МРРБ 

ОПУ, ЖП район 

7 
Ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични взривове, 
епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести 

 

 Изолиране на района на епидемията /пандемията МВР, ОДМВР 

 Вземане и анализ на проби  МЗ, МЗХ, РЗИ, ОДБХ 

 Локализиране и ликвидиране на заразите със съдействие на органите на МЗ и РВМС МЗ, МЗХ, РЗИ, ОДБХ 

8 Други операции, свързани със защитата  

 Опознаване, отчет и организиране погребението на загиналите МВР, МЗ, Общини, ОДМВР 

 Раздаване на помощи на пострадалото население 
МВР, БЧК, МТСП, РДПБЗН, ОСБЧК, 

общини 

II ПРИ НАВОДНЕНИЯ  
1 Предупреждение  

 
Получава информация за метеорологични явления, свързани с интензивни валежи и я предоставяне 

на областни и общински администрации от НИМХ при БАН 

МВР, НИМХ – БАН, МОСВ 

Хидрометеорологично бюро, РДПБЗН, 

БДЧР Варна и БДДР Плевен 

 

 

 

 

Оповестяват дежурните в ОЦ и кметовете на общини намиращи се в застрашената зона за опасност 

от наводнение 
МВР, РДПБЗН 



2 Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието  
 Разузнаване в районите на заливните зони МВР, РДПБЗН, ОДМВР, общини 

 

Следене на нивото на язовирите и при нужда аварийно изпускане на водоемите и изпълнение на 

аварийни дейности по съоръженията 

МОСВ, МВР, МРРБ, МЗХ, МИЕТ, 

ДАМТН, БДЧР Варна и БДДР Плевен 

ОДМВР, РДПБЗН, ГД НЯСС, 

Напоителни системи, общини 

 Направа на временни защитни диги. Вземане на мерки за повишаване на проводимостта на речните 

корита, отводнителните канали и канализационни шахти. При опасност от наводнения извеждане на 

населението от заливните зони 

Общини, БД (МОСВ), МВР 

Общини, БДЧР Варна и БДДР Плевен, 

РДПБЗН, ОДМВР 

 
Следене на нивото на реките и деретата през 2 часа 

 МОСВ, МВР, Общини, БДЧР Варна и 

БДДР Плевен, ОДМВР, РДПБЗН, 

 Отпушвания, на подприщвания пред мостове, водостоци и други МВР, РДПБЗН 

3 Оповестяване  
 Оповестяване на областните управители и щабовете за координиране на СНАВР, Оповестяване на 

кметовете на общини, застрашени от наводнение, 3. Оповестяване на силите от ЕСС 
МВР, РДПБЗН, ОСС и ОбСС 

 
Привеждане в готовност на силите и средствата на ЕСС 

МВР, МЗ, ОДМВР, РДПБЗН, ЦСМП и 

МБАЛ 

 Оповестяване застрашеното население и обектите намиращи се в заливните зони МВР, РДПБЗН, общини 

4 Спасителни операции  

 Спасяване на пострадали 
МВР, БЧК, РДПБЗН, ОДМВР, ОСБЧК и 

ЦСМП 

 Издирване на изчезнали лица. Търсене и изваждане на удавници МВР, РДПБЗН, ОДМВР 

 Осигуряване на обществения ред, регулиране на движението, отцепване на мястото за намеса МВР, ОДМВР 

 Оказване на първа помощ на място на пострадали и транспортирането им в лечебни заведения 
МВР, БЧК, МЗ, РДПБЗН, ОДМВР, 

ОСБЧК и ЦСМП 

5 Временно извеждане и настаняване на население останало без подслон  
 Извеждане на населението от заливните зони МВР, РДПБЗН, ОДМВР 

 Настаняване на пострадало население в общински и/или държавен сграден фонд МВР, общини, РДПБЗН, ОДМВР 

 Организиране на палаткови лагери за нуждаещите се 
МВР, БЧК, общини, РДПБЗН, ОДМВР, 

ОСБЧК 

6 Овладяване и ликвидиране на екологични инциденти  

 Локализиране на разливи, вземане на проби, извършване на анализи и ликвидиране на аварии 
МОСВ, МВР, МЗ, РИОСВ Варна, 

ОДМВР, РДПБЗН, РЗИ, ОДБХ 

7 Извършване на неотложни аварийно възстановителни работи  

 Отстраняване на аварии по комунално-битовите мрежи 
МИЕТ, МРРБ, Енерго ПРО, 

газоразпределителни дружества, ВиК, 



 Отстраняване на аварии по националната съобщителна мрежа  МТИТС, БТК 

 Възстановяване на републиканската пътната мрежа МРРБ, ОПУ 

 Отводняване на наводнени сгради  МВР, РДПБЗН 

8 Други операции, свързани със защитата  

 Осигуряване на продукти от първа необходимост и питейна вода с водоноски 
МВР, БЧК, ОСБЧК, ВиК, РДПБЗН, 

общини 

 Отводняване на залети територии 
МЗХ, МВР, РДПБЗН, Напоителни 

системи  

 
Ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични взривове, епидемии 

и епизоотии от заразни и паразитни болести 
МЗ, МЗХ, РЗИ, ОДБХ 

 Опознаване, отчет и организиране погребението на загиналите МВР, МЗ, Общини, ОДМВР 

 Раздаване на помощи на пострадалото население 
МВР, БЧК, МТСП, РДПБЗН, ОСБЧК, 

общини 

   

III 
ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В СЛУЧАЙ НА ВЪЗНИКВАНЕ НА 
РАДИАЦИОННА АВАРИЯ В АЕЦ НА И ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА 

 

1 Предупреждение  

 

Получаване на информация за аварията от Главния  дежурен инженер на смяна в АЕЦ и от ОД в 

НОЦ ГД”ПБЗН” - МВР, както и мерките за защита на населението предвидени в утвърдения 

Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй” и посоката на движение на радиоактивния облак 

МВР, МИЕТ,  РДПБЗН, ОДМВР,  

2 Оповестяване  

 
Оповестяване на областните управители и щабовете за изпълнение на плановете за защита при 

бедствия на области Монтана, Видин, Враца и Плевен и кметовете на общините от горните области 

МВР,  

РДПБЗН 

 Оповестява съставните части на ЕСС МВР, РДПБЗН 

 
Привеждане в готовност на силите и средствата на ЕСС, съгласно утвърдения Външен авариен план 

на АЕЦ „Козлодуй” 
МВР, МЗ 

 Оповестява населението в 30 км зона на АЕЦ МВР общини 

 Дублиране оповестяването на населението от ЗНЗМ /30 км./ Зона на АЕЦ МВР, общини 

3 Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието  
 Засилено следене на радиационния фон -  система РАМО МОСВ  

 
Осигуряване на апаратура и развръщане на допълнителни постове за радиационно наблюдение и 

разузнаване по маршрути 

МВР,  

РДПБЗН 

 
Спиране на водоснабдяването от открити водоизточници. Херметизация на водоеми. Организиране 

засилен радиационен контрол на водата 
МРРБ, МВР, ВиК, РИОСВ-Варна 

 Херметизиране на складове и магазини с хранителни продукти, фуражи и др. 
МЗ, МЗХ, МВР,   

ОДБХ, РЗИ 



4 Спасителни операции  
 Участие в спасителни операции на площадката на АЕЦ „Козлодуй и гасене на пожари МВР, МЗ, РДПБЗН 

 Развръщане на обединен контролно-пропускателен пункт /ОКПП/ МВР, МЗ, РДПБЗН 

 Оказване на първа помощ на място на пострадали и транспортирането им в лечебни заведения МЗ, РДПБЗН 

 
Осигуряване на обществения ред в населените места и в ОКПП, регулиране на движението по 

маршрутите за евакуация и в местата за приемане на евакуирано население 

МВР,  

ОДМВР 

 
Извършване на пробонабиране и предаване на пробите за изследване и анализ в лабораториите на 

РИОКОЗ и централна лаборатория към МЗ 

МВР, МЗ,  

РЗИ 

 

Раздаване на  таблетки калиев йодид, укриване на населението, раздаване на ИСЗ на неосигуреното 

население, подготовка за евакуация на населението в 30 километровата зона съгласно утвърдения 

Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй” 

МЗ, МВР,  

общини, РЗИ 

 Подготовка за приемане на евакуирано население (при авария в АЕЦ „Козлодуй”) МВР, общини, ОДМВР, РДПБЗН 

 

Раздаване на индивидуални средства за защита на населението, на таблетки калиев йодид и 

информиране на населението извън 30 км зона на АЕЦ и предприемане мерки за защита съгласно 

утвърдения Външен авариен план АЕЦ „Козлодуй”. 

МВР, МЗ,  

общини, РЗИ, РДПБЗН 

5 Евакуиране на население и животни  
 Евакуиране на населението в места съгласно утвърдения Външен авариен план АЕЦ „Козлодуй” МВР, МТИТС, Общини 

 Евакуация на животните съгласно утвърдения Външен авариен план АЕЦ „Козлодуй” МЗХ, МВР, МТИТС, Общини 

6 Извършване на неотложни аварийно възстановителни работи  
 Осигуряване на питейна вода от херметизирани водоизточници МВР, ВиК, РДПБЗН 

 Провеждане на растително - защитни и ветеринарно-санитарни мероприятия МЗХ, ОДБХ 

 Дезактивация на пътища, местности и транспортни средство МВР, МО, РД ПБЗН, ЕфСиСи 

7 Други операции, свързани със защитата  
 Осигуряване на храна и питейна вода с водоноски на ОКПП МВР, МРРБ, МО, РДПБЗН, ВиК 

 Раздаване на ИСЗ и таблетки калиев йодид за защита на собствените работници и служители МВР, МЗ, общини, РДПБЗН, 

 Ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични взривове. МЗ, МЗХ, РЗИ, ОДБХ 

 Опознаване, отчет и организиране погребението на загиналите МВР, МЗ, Общини 

 Раздаване на помощи на пострадалото население МВР, БЧК, МТСП 

   

ІV ПРИ  КРУПНИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА  

1 Предупреждение  
 

 

 

 

Получаване на информация за аварията от ОД в НОЦ ГД ГЗ МВР, както и мерките за защита на 

населението и посоката на движение на облака с опасни вещества 
МВР, МИЕТ 



2 Оповестяване  

 
Оповестяване на съответния областен управител и щаба за изпълнение на плана за защита при 

бедствия и кмета на  съответната община 
МВР, ОД в ОЦ 

 Оповестява съставните части на ЕСС МВР, ОД в ОЦ 

 
Привеждане в готовност на силите и средствата на ЕСС, съгласно утвърдения областен план за 

защита при бедствия 
МВР, ОД в ОЦ 

 
При необходимост оповестява кметовете на общини и населени места, намиращи се в застрашената 

зона 

МВР,  

ОД в ОЦ 

3 Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието  
 Засилено следене на атмосферната циркулация МВР, НИМХ-БАН 

 
Информиране на кметовете на населените места, попадащи в облака на замърсяване и при 

необходимост указване посоките за извеждане на населението 

МВР,  

ОД в ОЦ 

 Спиране на електрозахранването в района на аварията при наличие на взривоопасни смеси МИЕТ, Енерго ПРО 

 
Извършване на химическо разузнаване, издирване и спасяване на пострадали, локализиране и 

ликвидиране отделянето на опасни вещества.  

МВР,  

РДПБЗН 

 
Изваждане на пострадали при аварията, оказване на първа помощ на място на пострадали и 

транспортирането им в лечебни заведения и гасене на пожари. 

МВР, МЗ, БЧК,  

РДПБЗН, ЦСМП 

 Направа на водни завеси за ограничаване разпространението на опасния облак. МВР, РДПБЗН 

4 Извършване на неотложни аварийно възстановителни работи  

 
Разузнаване, локализиране на разливи, вземане на проби, извършване на анализи и ликвидиране на 

аварии от разливи на токсични вещества и петролни продукти 

МОСВ, МВР, МЗ,  

РИОСВ-Варна, РДПБЗН, РЗИ 

 
Оценка на обстановката и осигуряване на сапьорни групи при необходимост в складове за взривни 

вещества 
МВР, МО 

 Възстановяване на ВиК системите и осигуряване на водоподаването МРРБ, общини, ВиК 

 Възстановяване на електрозахранването МИЕТ, Енерго ПРО 

 Възстановяване на комуникациите МТИТС, БТК, Български пощи 

 Провеждане на дегазация на замърсения район МВР, РДПБЗН 

5 Други операции, свързани със защитата  
 Осигуряване на продукти от първа необходимост и питейна вода с водоноски МВР, МРРБ, МО, БЧК,  РДПБЗН, ВиК 

 Ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични взривове. МЗ, МЗХ, РЗИ, ОДБХ 

 Опознаване, отчет и организиране погребението на загиналите МВР, МЗ 

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

 

 

 

 

 

 



V ПРИ ГОЛЕМИ ПОЖАРИ  
1 Предупреждение  

 
Получава информация за метеорологичната обстановка от НИМХ при БАН, свързана с повишаване 

на температурите и  предстоящи валежи и я предоставя на областни и общински администрации  

МВР, НИМХ  

РДПБЗН, ОСС и ОбСС 

 
Оповестяват дежурните в ОДЦ на звената за ПБС при СД и ОДМВР и кметовете на общини 

намиращи се в застрашената зона за опасността от пожари 

МВР 

РДПБЗН, ОСС и ОбСС 

2 Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието  
 Разузнаване в районите на пожар МВР, МЗХ, РДПБЗН, ОДМВР 

 
Направа на минерализовани ивици и просеки. При опасност извеждане на населението от 

застрашените зони 

МВР, МЗХ 

РДПБЗН, ОДМВР 

3 Оповестяване  

 
Оповестяване на областните управители; Оповестяване на кметовете на общини, застрашени от 

големи пожари; Оповестяване на силите от ЕСС 

МВР 

РДПБЗН, ОСС и ОбСС 

 Привеждане в готовност на силите и средствата на ЕСС МВР, МЗ, РДПБЗН, ОСС и ОбСС 

 Оповестяване застрашеното население и обектите намиращи се в рисковите зони МВР, РДПБЗН, ОСС и ОбСС 

4 Спасителни операции  

 Спасяване на пострадали и издирване на изчезнали лица в зоните на пожар 
МВР, МЗХ, БЧК 

РДПБЗН, ОДМВР, ОСБЧК и ЦСМП 

 Осигуряване на обществения ред, регулиране на движението, отцепване на мястото за намеса МВР, ОДМВР 

 Оказване на първа помощ на място на пострадали и транспортирането им в лечебни заведения 
МВР, БЧК, МЗ, РДПБЗН, ОДМВР, 

ОСБЧК и ЦСМП 

5 Временно извеждане и настаняване на население останало без подслон  
 Настаняване на население останало без подслон в резервен сграден фонд общини 

 Осигуряване на палаткови лагери за останалите без жилище МВР, БЧК, общини 

 Осигуряване на сграден фонд за държавни структури вкл. за щабове за координиране на СНАВР МРРБ 

 Осигуряване на продукти от първа необходимост и подвозване на питейна вода с водоноски 

МВР, МЗ, МТИТС, БЧК, МРРБ, МО, 

МТСП, МЗХ, ОСБЧК, ВиК, РДПБЗН, 

общини 

6 Овладяване и ликвидиране на екологични инциденти  

 Локализиране на пожари, вземане на проби, извършване на анализи и ликвидиране на пожари 
МВР, МОСВ, МЗХ, МЗ, РИОСВ Варна, 

ОДМВР, РДПБЗН, ЦСМП, РЗИ, ОДБХ 

7 Извършване на неотложни аварийно възстановителни работи  

 Отстраняване на аварии по комунално-битовите мрежи 
МИЕТ, МРРБ, МТИТС, Енерго ПРО, 

газоразпределителни дружества, ВиК, 

 Възстановяване на републиканската пътната мрежа и електропреносната мрежа 
МТИТС, МРРБ, МИЕТ 

ОПУ, ЕСО 



8 Други операции, свързани със защитата при големи пожари  

 Осигуряване на продукти от първа необходимост и питейна вода с водоноски 
МВР, БЧК, МО, общини 

ОСБЧК, ВиК, РДПБЗН, общини 

VІ ПРИ  СВЛАЧИЩА  

 Информация за мястото на свличането и има ли пострадали  ЕЕНСП 112, ОЦ, ОДЧ МВР 

1. Оповестяване  

 Привеждане в готовност на силите и средствата на ЕСС 

ОДМВР, РДПБЗН, ЦСМП, МБАЛ, РДГ, 

ОДБХ, БЧК, Геозащита, кметове на 

общини, доброволци 

 
Оповестяване на областните управители и на щабовете за изпълнение на плановете за защита при 

бедствия 

МВР 

РДПБЗН, ОСС и ОбСС 

2. Неотложни мерки за намаляване на въздействието  
 Означаване и сигнализиране на опасния участък МВР, РДПБЗН  

 
Ограничаване достъпа до засегнатия район, осигуряване на обществения ред, отцепване на мястото 

за намеса, регулиране на движението  

МВР 

ОДМВР 

 Спиране на електроподаването, водоснабдяването и газоподаването в района  
МИЕТ, МРРБ, общини, В и К, Е.ОН, 

газоразпределителни дружества, 

 Организиране непрекъснато наблюдение на активирания свлачищен масив МВР, РДПБЗН 

3. Спасителни операции  

 Издирване и изваждане на пострадали  
МВР, БЧК, МЗ, РДПБЗН, ОДМВР, 

ОСБЧК и ЦСМП 

 Извеждане на хора от застрашените сгради при необходимост МВР, МРРБ, РДПБЗН, ОДМВР, ОСБЧК  

 Оказване на първа помощ на място на пострадали и транспортирането им в лечебни заведения 
МЗ, МВР 

ЦСМП, ОДМВР и РДПБЗН 

 Извеждане на застрашеното население на безопасно място  
МВР, РДПБЗН, ОДМВР,  РЗИ, ДСП, 

общини 

4. Временно извеждане и настаняване на население останало без подслон  

 Настаняване на население останало без подслон в резервен сграден фонд Общини, МО 

 Осигуряване на продукти от първа необходимост и подвозване на питейна вода с водоноски 
МВР, МЗ, БЧК, МРРБ, МО, МТСП, 

МЗХ,ОСБЧК, ВиК, ОУПБЗН, общини 

5. Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи  

 Изграждане, изкопаване отводнителни канали и канавки  ВиК, РДПБЗН, общини 

 
Ревизия на съществуващите ВиК съоръжения и ремонтиране на компроментираните участъци от 

съществуващите участъци от канализационни системи – канали, колектори 
ВиК 

 
Ремонтиране на компроментираните участъци от съществуващите участъци от канализационни 

системи – канали, колектори  
ВиК 



 
Източване на съществуващите водоеми в свлачищното тяло, както и такива, намиращи се в близост 

до него  
ВиК 

 
Изпълнение на укрепителни работи – ремонтиране на подпорни стени, заскаляване на участъци, 

подреждане на бетонови блокове 
МРРБ, община 

 Вертикална планировка, оформяне на откоси, скатове и др. МВР, МРРБ,  община 

 Изместване на силови кабели  МРРБ, ЕОН 

6 Други операции, свързани със защитата  

 Наблюдение на свлачищния масив и поставяне на маркери, изграждане на реперни мрежи Геозащита, община 

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

ОУПБЗН, ОСБЧК, общини 

 



Приложение № 23 
 

 
СПИСЪК  

на ресурсите на  съставните части на Единната спасителна система на територията на община Каварна  

 
№ 

по 

ред 

 

Съставна част на 

Единната спасителна 

система  

Екипи 

РЕСУРСИ 

 

Отговорно лице за 

контакт  

Екипи 

Личен 

състав 

 

Автомобили 

 

Оборудване 

I. Сили и средства на основните съставни части на Единната спасителна система 

1. РСПБЗН – Каварна 1 24 2 ПА; 
1 Лек автомобил с висока 
проходимост „ВАЗ 21213“; 
1 Високо проходимо 
транспортно средство “UTV 
Bobcat”; 
1 Лек автомобил с нормална 
проходимост „Опел Астра“ 

3 Мобилни генератора за 
електрически ток; 
4 Моторни триона; 
1 Моторен флекс; 
5 Моторни помпи; 
1 електрическа помпа; 
1 Хидравличен спасителен 
комплект; 
1 Комплект пневматични 
възглавници за АСД; 
1 Спасителна лодка за 6 
души екипаж; 
1 Моторна лебедка 
 

Оперативен дежурен 
на РСПБЗН 

8-30-23 

2. РУ – Каварна към ОД на 
МВР  

1  1 ПА Стационарни 
високоговорители  

Оперативен дежурен 
на РУ 

82112, 84212 

1 ФСМП-Каварна 1 МЕ 
 1 СС 

2 
2 

1 реанимобил Форд Транзит 
Лек автомобил Ситроен ZX 

 

 8-30-05 
 

II. Сили и средства на търговски дружества  



1. “Електроразпределение 
север”АД, 
Разпределителен 
обслужващ център 
Добрич/ Силистра, 
област Добрич 

5 9 
 

 

ЛАДА Нива 
Ситроен Берлинго 
Форд Рейнджър - 2 
ГАЗ 66 автовишка 
Мерцедес автовишка 
Дачия Дъстър – 2 

Екипите и автомобилите са 
оборудвани с инструменти, 
материали, предпазни 
средства, санитарни и 
медицински  средства и 
медикаменти. Всеки член от 
екипите разполага с 
мобилен телефон за връзка. 

 
070016161 

 

2. “В и К Добрич”АД 
гр.Добрич 
Технически район 
Каварна 

2 10   Даниел Пахомов 
Дежурен диспечер 

058655831,0889100948 

3. “Каварна Газ”ООД 1 3 Лекотоварен автомобил 
Пежо Партнер 

Комплект 
искронеобразуващи 
инструменти; 
Преносим взривозащитен 
газсигнализатор; 
Мегафон, Въже, Ръчни 
шлифовалки, Ръчна 
бормашина, Прожектор, 
Чукове, Стълба (4м), 
Санитарен комплект за 
оказване на първа 
долекарска помощ - 3 бр., 
Искронеобразуваща щанга, 
Противопожарни одеяла – 2,  
Пожарогасители 12 кг – 2, 
Противогази – 2 бр.   
  

инж.Борислав 
Каваклийски 

8-20-32, 0879298707 
Авариен телефон 

0895111208 

4. “МБАЛ-Каварна”ЕООД  1 екип за 
първа 

медицинска 
помощ  

54 легла  
 

Товарни автомобили 3-5 т  Д-р Десислав Тасков 
 



III. Сили и средства на общината   

1. Общинска администрация   140 ХЮНДАИ  
ХЮНДАИ ТУКСОН 
ШКОДА FABIA 
ФОРД TRANSIT 
ПЕЖО 406  
ПЕЖО 407  
ФОЛКСВАГЕН CARAVELLE 
Специален автомобил УАЗ 

 ОД по ОбСС 
82076, 0882664020 

2. Общинско предприятие 
„Чиракман“   

3 50 1 бр. Автовишка - 12 м 
1 бр. автоцистерна  за вода  
РЕНО ЕСПЕЙС 
 

 

2 бр. моторни триони 
„Щил” 
5 бр. моторни храсторези 
„Щил” 
2 бр. моторни косачки 
„Викинг“ 
2 бр. моторни кастрачи 
„Щил” 
1 бр. моторна ножица 
„Щил“ 
1 бр. мотоблок „Грило“  
 

 

3. Доброволно 
формирование за защита 
при бедствия на община 
Каварна 

1 7    

 

 

 
Информацията е заличена на основание чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679



         Приложение № 24 
 
 

Списък 

на резерв от инженерна техника, която може да бъде привлечена при нарастване на обстановката 

 

№ 

по 

ред 

Техника/Собственост 
Наименование на 

техниката 

Б
р

о
й

 

Предназначение Базирана 

1 2 3 4 5 6 

1. „Бурлаков” ООД Багер    1 
Снегопочистване, почистване и товаро-
разтоварни дейности 

гр. Каварна 

2. „Бурлаков” ООД Багер товарач 1 
Снегопочистване, почистване и товаро-
разтоварни дейности 

гр. Каварна 

3. ПТК „Карвуна” 
Противопожарно 
ремарке /цистерна/ 

1 Доставка на вода при пожари гр. Каварна 

4. „Теди-1951” ЕООД Багер товарач 1 
Снегопочистване, почистване и 
извличане на аварирали  

гр. Каварна 

5. „ДИА-ДИМ”ООД Багер товарач 1 
Снегопочистване, почистване и 
извличане на аварирали 

гр. Каварна 

6. „Багер Конфорт Каварна” ЕООД Багер 1 
Снегопочистване, почистване и 
извличане на аварирали  

гр. Каварна 

7. „Ей Би Си Уинд Фарм” ООД Багер товарач 1 
Снегопочистване, почистване и 
извличане на аварирали  

гр. Каварна 

8. „Ей Би Си Уинд Фарм” ООД Колесен трактор JCB 1 
Снегопочистване, почистване и 
извличане на аварирали 

гр. Каварна 

9. „Ей Би Си Уинд Фарм” ООД Роторен снегорин 1 
Снегопочистване, почистване и 
извличане на аварирали 

гр. Каварна 

10. „Ей Би Си Уинд Фарм” ООД 
Високопроходим  
Лендровър Дискавъри 

2 
Спасителни дейности и извличане на 
аварирали 

гр. Каварна 

11. „Ей Би Си Уинд Фарм” ООД 
Високопроходима 
верижна машина Агро 

1 
Спасителни дейности и извличане на 
аварирали 

гр. Каварна 

12. „Лонг Ем” ООД Колесен трактор Дойц 1 
Снегопочистване, почистване и 
извличане на аварирали 

гр. Каварна 



2 
 

1 2 3 4 5 6 

13. „Лонг Ем” ООД Автогрейдер 1 
Снегопочистване, почистване и 
извличане на аварирали 

гр. Каварна 

14. „Агроспектър” ООД Фадрома КСС-100 Т 1 
Снегопочистване, почистване и 
извличане на аварирали  

гр. Каварна 

15. „Агроспектър” ООД 
Противопожарно 
ремарке (цистерна) 

1 Доставка на вода при пожари гр. Каварна 

16. „Агроспектър” ООД Товарач ТО-18Б 1 Товаро-разтоварни дейности гр. Каварна 

17. ЕТ „Слави Атанасов” 
Противопожарно 
ремарке (цистерна) 

1 Пожари с. Септемврийци 

18. ПТК „Клас” 
Противопожарно 
ремарке (цистерна) 

1 Доставка на вода при пожари с. Селце 

19. ПТК „Обединение” 
Противопожарно 
ремарке (цистерна) 

1 Доставка на вода при пожари с. Вранино 

20. Иван Маринов  Тончев Канална машина  1 При наводнения гр. Каварна 

21. „Андреев строй” ООД Багер  1 
Насипни дейности, снегопочистване и 
почистване  

гр. Каварна 

22. „Андреев строй” ООД Челен товарач Атлас 1 
Снегопочистване, товаро-разтоварни 
дейности 

гр. Каварна 

23. „Андреев строй” ООД 
Автомобил с гребло - 
Самосвал с кран 

1 
Снегопочистване, товаро-разтоварни 
дейности 

гр. Каварна 

24. „Андреев строй” ООД 
Товарен автомобил - 
самосвал  

1 
Опесъчаване, товаро-разтоварни 
дейности 

гр. Каварна 

25. „Вал-Дим-2006”ЕООД Багер  2 
Насипни дейности, снегопочистване и 
почистване  

с. Българево 

26. „Айтек” ООД Багер  1 
Насипни дейности, снегопочистване и 
почистване  

гр. Каварна 

27. „Георги Велков” ООД Багер 1 
Насипни дейности, снегопочистване и 
почистване  

гр. Каварна 

28. „Бултера Строй Груп” ЕООД Багер 1 
Насипни дейности, снегопочистване и 
почистване  

гр. Каварна 



3 
 

1 2 3 4 5 6 

29. ЗК „Асен І”  Колесен трактор Щаер 1 
Снегопочистване, почистване и 
извличане на аварирали  

с. Белгун 

30. ЗК ”Асен I”  
Противопожарно 
ремарке /цистерна/ 

1 Доставка на вода при пожари с. Белгун 

31. „Ребел” ЕООД  Колесен трактор Дойц 1 
Снегопочистване, почистване и 
извличане на аварирали  

с. Белгун 

32. „Ребел” ЕООД  Челен товарач Волво 1 
Насипни дейности, снегопочистване, 
почистване и изтегляне на аварирали  

с. Белгун 

33. „Ребел” ЕООД  Челен товарач Клаас 1 
Насипни дейности, снегопочистване, 
почистване и изтегляне на аварирали  

с. Белгун 

34. ЕТ „Слави Атанасов” Колесен трактор КЕЙС 1 Почистване и извличане на аварирали  с. Септемврийци 

35. ТПК „Обединение” Фадрома КСС-100 1 
Снегопочистване, почистване и 
извличане на аварирали  

с. Вранино 

36. 
ЕТ „Лиман – 8 – Елина Марчева” 
 

Колесен трактор К-701 1 
Снегопочистване, почистване и 
извличане на аварирали  

с. Вранино 

37. ПТК „Клас”  Фадрома КСС-100 1 Почистване, товаро-разтоварни дейности  с. Селце 

38. ЗК „Добруджански клас” 
Колесен трактор Т-150 
К 

1 Ппочистване и извличане на аварирали  с. Видно 

39. ЗК „Добруджански клас”  Фадрома КСС-100  1 Почистване, товаро-разтоварни дейности  с. Видно 

40. Драгомир Петров Узунов Челен товарач 1 
Снегопочистване, почистване и 
извличане на аварирали  

с. Божурец 

 



Приложение № 25 
 
 

РАЗЧЕТ 

за провеждане на евакуация и разсредоточаване при обявяване на 

 бедствено положение или при възникване на опасност от бедствие 
 

 

Решението евакуация и разсредоточаване се взема от кмета на общината, за което се издава 
заповед. Кметът на общината се подпомага от щаба за изпълнение на общинския план за защита при 
бедствия. Евакуацията и разсредоточаването могат да бъдат незабавни или след предупреждение 
и оповестяване. 

При силни земетресения  евакуацията и разсредоточаването са незабавни. Евакуация и 
разсредоточаване могат да се наложат при земетресения от населените места в близост до 
епицентъра при силни земетресения с епицентър Шабленската сеизмична зона към 
отдалечените населени места от общината или в незасегнати общини от област Добрич съгласно 
разчетите за евакуация в областния план за защита при бедствия.  

 
1. Начини и способи за оповестяване 

Оповестяването за провеждане на евакуация и разсредоточаване в  общината се извършва 
по разпореждане на кмета на общината от оперативния дежурен по Общински съвет за 
сигурност – Каварна и оперативния дежурен в Оперативния център на РД „Пожарна 
безопасност и защита на населението” - Добрич.  

Оповестяването на населението в застрашените райони се извършва чрез: 
1. националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на органите 

на изпълнителната власт и населението; 
2. локалните системи за оповестяване в обектите; 
3. електронните съобщителни мрежи и/или услуги на предприятия, осъществяващи 

електронни съобщения по заявка на МВР; 
4. комуникационната среда на МВР и други ведомства и организации; 
5. ресурсите на единната спасителна система и местните средства за масово 

осведомяване; 
6. други средства за оповестяване. 
 
1.1. Оповестяване по Националната система за ранно предупреждение и 

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

оповестяване при въздушна опасност  

Чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 
изпълнителната власт и на населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност 
се оповестяват отговорните длъжностни лица - членовете на щаба за изпълнение на общинския 
план за защита при бедствия, кметовете на кметства и кметските наместници от ОЦ на РД 
ПБЗН- Добрич и съставните части на Единната спасителна система (ЕСС) - информиране за 
характера, степента на интензивност на земетресението и мерки (указания) за поведение и 
действие. 

 
1.2. Оповестяване по електронните съобщителни мрежи  

Оповестяването/информирането се извършва от дежурния при ОбСС  по стационарни и 
мобилни телефони по разпореждане на кмета на общината по схемата за оповестяване в 
общината.  



  
1.3. Оповестяване на населението с използване на сиренната система  

С разпореждане на кмета на общината се оповестява населението чрез задействане на 
сиренно-оповестителната система на територията на общината (електромеханични сирени С 40 
в град Каварна и в селата Българево, Белгун, Септемврийци, Видно и Раковски, и ръчни сирени 
в останалите населени места в общината).  

 
1.4. Оповестяване чрез местните средства за масово осведомяване 
Населението се оповестява и посредством местните средства за масово осведомяване.  

Съобщението за евакуация съдържа:  
• издаващ орган; 
• дата и час на издаване; 
• точно описание на бедствието и район, който е засегнат; 
• указания за евакуация – СЕП, евакуационните маршрути и ЕЦ, както и какво 

евакуиращите се да вземат със себе си; 
• време на следващото съобщение.   
Отговорно длъжностно лице за връзка с медиите е отговорника за връзки с медиите в 

щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.  
  
1.5. Други средства за оповестяване  
При липса на електрозахранването оповестяването ще се извърши чрез биене на 

камбаните в населените места или с удар по метални предмети. При необходимост и 
възможност ще се използват и автомобили с високоговорящи уредби (мегафони). 

 
2. Места за сборни евакуационни пунктове (СЕП), евакуационни центрове (ЕЦ) и 

места за настаняване (МН) 

2.1. Сборни евакуационни пунктове  

В СЕП се извършва регистрация и разпределение на подлежащите на евакуация по 
маршрути и осигуряване на условия за временен престой, минимални хигиенно-битови условия 
и подпомагане с храна и вода.   

На територията на общината СЕП се разкриват на териториален принцип (квартали),  
като в град Каварна един СЕП обхваща няколко избирателни секции. СЕП се развръщат в 
общински училища и детски градини (таблица № 26).  

 Един СЕП ще обслужва население около 3 000 души. Състои се от стаи за началника и 
дежурния, за регистрация и медицинска пункт. 

Площадките за формиране на пешите и автомобилни колони са в  дворовете на 
училищата и детските градини, където се развръщат СЕП.  

В случай на компрометиране на сградите, СЕП ще се развърнат, както следва:  
• в град Каварна: 

- Пункт № 1 – градски парк; 
- Пункт № 2 -  двора на ДГ „Детелина”, площада пред клуба на квартал „Хаджи 

Димитър”;    
- Пункт № 3 – парк до спортен комплекс; 
- Пункт № 4 – парк до бивше лятно кино; 
• в останалите населени места: 

- стадиони; 
- подходящи площади, паркове и градинки;  
- дворове на училища. 
     



Таблица 26. Места на Сборните евакуационни пунктове в община Каварна 

Населено място Пункт/Адрес Обхват на пункта Брой 

гр. Каварна № 1- НУ „Братя Миладинови”  
ул. „Г.С.Раковски” № 25 

Избирателни секции 
№№№ 1, 2, 9 и 11 

3147 

гр. Каварна № 2 - ДГ „Детелина”  
ул. „Добри Орлов” № 2 

Избирателни секции 
№№№ 3, 4  и 12 

3014 

гр. Каварна № 3 - ДГ „Здравец”  
ул. „Стоян Воденичаров”№ 3 

Избирателни секции 
№№№ 5, 6 и 13 

2562 

гр. Каварна № 4 - ОУ „Йордан Йовков”  
ул. „Кирил и Методий” № 21 

Избирателни секции 
№№№ 7, 8, 10 и 14 

3109 

с. Белгун Читалище цялото село 358 
с. Било  кметство  цялото село 28 
с. Божурец  Кметство цялото село 114 
с. Българево  Училище цялото село 1288 
с. Видно Читалище цялото село 152 
с. Вранино Кметство цялото село 271 
с. Камен бряг Кметство цялото село 71 
с. Крупен Кметство цялото село 36 
с. Могилище  Кметство цялото село 105 
с. Нейково Кметство цялото село 86 
с. Поручик Чунчево  Кметство цялото село 49 
с. Раковски Кметство цялото село 271 
с. Свети Никола  Кметство цялото село 215 
с. Селце Кметство цялото село 122 
с. Септемврийци  НУ „Христо Ботев”  цялото село 540 
с. Топола Кметство цялото село 160 
с. Травник Кметство цялото село 32 
с. Хаджи Димитър  Кметство цялото село 100 
с. Челопечене Кметство цялото село 76 

 
2.2. Евакуационни центрове  

ЕЦ се разкриват в населените места, приемащи евакуирано население, в подходящи 
обществени сгради. В ЕЦ се извършва регистрация на евакуираните, консултиране, 
комуникации, услуги и раздаване на продукти от първа необходимост.  

ЕЦ се развръщат в общински училища, детски градини в град Каварна  и сградите на 
кметствата по селата от общината (таблица № 27).   

Един ЕЦ обслужва население около 2000 - 3 000 души. Състои се от стаи за началника и 
дежурния, за регистрация и медицинска пункт. 

 
Таблица № 27. Места на евакуационните центрове в община Каварна 

Населено място ЕЦ/Адрес 
Евакуирано население 

от 
Брой 

гр. Каварна № 1- НУ „Братя Миладинови”  
ул. „Г.С.Раковски” № 25 

Българево 1288 

гр. Каварна № 2 – ДГ „Детелина  
ул. „Добри Орлов” № 2 

Вранино, Септемврийци, 
Травник, Раковски 

1114 

гр. Каварна № 3 - ДГ „Здравец”  Хаджи Димитър, Поручик 831 



ул. „Стоян Воденичаров”№ 3 
 

Чунчево, Камен бряг, Свети 
Никола, Топола, Божурец, 
Селце  

гр. Каварна № 4 - ОУ „Йордан Йовков”  
ул. „Кирил и Методий” № 17 

Нейково, Белгун, Било, 
Крупен, Видно, Иречек, 
Челопечене,  Могилище  

841 

с. Белгун Читалище Избирателна секция № 14  717 
с. Божурец  Кметство Избирателна секция № 5 887 
с. Българево  Училище Избирателни секции №№ 

1 и 2  
1655 

с. Видно Читалище Избирателни секции № 8  762 
с. Вранино Кметство Избирателни секции № 7  771 
с. Камен бряг Кметство Избирателна секция № 9 635 
с. Раковски Кметство Избирателна секция № 12 986 

с. Свети Никола  Кметство Избирателна секция № 11 857 
с. Селце Кметство Избирателна секция № 13 810 
с. Септемврийци  НУ „Христо Ботев”  Избирателни секции №№ 

3 и 4  
2028 

с. Топола Кметство Избирателна секция № 6 840 
с. Челопечене Кметство Избирателна секция № 10 859 

 

2.3. Места за настаняване  

Местата (район) за настаняване на територията на общината са планирани в сградите за 
обществено ползване – общинска собственост – училища, детски градини, спортна зала, 
читалища, клубове (таблица 28).  

При необходимост от изграждане на палаткови лагери, същите се изграждат в град 
Каварна на тренировъчното игрище и на селските стадиони в Българево, Белгун, Вранино, 
Селце, Септемврийци и Раковски.  

В местата за настаняване се предоставя подслон, снабдяване с храна, вода, дрехи и 
одеяла и при необходимост се оказва медицинска и психологическа помощ. При 
разпределението на населението по местата за настаняване не се разделят семейства, отчитат се 
специфичните социални нужди и различните културни, етнически и религиозни идентичности 
на евакуираните.   

 
Таблица № 28.Места за настаняване при евакуация при земетресение в община Каварна 

Населено място Сграда Адрес 

Гр. Каварна  
 

СУ „Стефан Караджа”  ул. „България”№ 22 

ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев”  ул. „Добротица”48 

ЦСОП„Любен Каравелов”  ул. „Сан Стефано”№ 16 

ДГ „Радост”  ул. „Здравец”№ 2 
ДГ „Детелина”  ул. „Добри Орлов” № 2 
НЧ „Съгласие - 1890”  ул. „Добротица” № 24 
Спортна зала „Олимпиада“ ул. „Сава Ганчев“ № 29 
Административна сграда  ул. „Добротица” № 50 

С. Българево НЧ „Народен будител“    



Сградата на бившето училище 
ОУ „Христо Смирненски“ 

ул. „Дванадесета” № 19 

Здравна служба   
ДГ „Калиакра“ ул. „Първа” № 42 

С. Белгун 
Читалище   
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“   ул. „Осма“ № 14 
Здравна служба   

С. Вранино 

Читалище   
Бивше училище  
Здравна служба   
ДГ „Дъга“   

С. Септемврийци 
Читалище   
НУ „Христо Ботев“   
Детска градина „Слънце“ ул. „Четвърта” № 6 

С. Челопечене Читалище   

С. Видно  
Читалище  
Кметство   

 
 
3. Отговорници и състав на СЕП, ЕЦ и МН и техните задължения при провеждане 

на евакуация и разсредоточаване 

3.1. Отговорници и състав на СЕП  

За отговорници на СЕП се определят кметовете и кметските наместници на населените 
места, директорите на училищата и детските градини, където са развърнати. Съставът е от 
длъжностните лица от кметствата и училищата и детските градини.  

Отговорниците и състава на СЕП подготвят необходимите регистрационни дневници и 
организират своевременното развръщане на СЕП, регистрирането на населението, формирането 
на пешите и автомобилни колони.  

Задължения на отговорниците: 

1. Отговарят за дейността на СЕП; 
2. Осъщестяват непосредственото ръководство на СЕП; 
3. Осигуряват законността и реда; 
4. Организират извеждането (транспортирането) на подлежащите на евакуация и 

разсредоточаване хора, животни и имущество; 
5. Осъществяват връзка с кмета на общината и щаба за изпълнение на общинския план за 

защита при бедствия. Изготвят доклади.  
6. Извършват и други дейности във връзка с провеждането на евакуацията и 

разсредоточаването;  
 

Задължения на състава на евакуационни пунктове: 

1. Извършват регистрация на подлежащите на евакуация;  
2. Разпределят евакуиращите се към ЕЦ и МН, по видове транспорт (спазват принципи: 

семейства да не разделят, болни и инвалиди да се евакуират заедно с хората, които ги 
обгрижват); 

3. Разпределят храна и вода; 
4. Транспортно осигуряване; 
5. Спазване на обществения ред; 



6. Изготвят отчети за извършените дейности и ги предоставят на отговорника на СЕП за 
обобщаване и докладване на общинския Щаб; 

 

3.2. Отговорници и състав на ЕЦ  

За отговорници на ЕЦ се определят кметовете и кметските наместници на населените 
места, директорите на училищата и детските градини, където са развърнати. Съставът е от 
длъжностните лица от кметствата и училищата и детските градини.  

Отговорниците и състава на ЕЦ подготвят документите по регистрацията, получават и 
раздават адресните карти и карти за продоволствено снабдяване. Организират развръщането на 
центровете, посрещането, регистрацията, разпределението и настаняването на приетото 
население по местата за настаняване. Съставят обобщено донесение до щаба за изпълнение на 
общинския план за защита при бедствия за хода на регистрацията и настаняването на 
пристигналите.  

 
Задължения на отговорниците: 

1. Отговарят за дейността на ЕЦ; 
2. Осъщестяват непосредственото ръководство на ЕЦ; 
3. Извършват регистрация на пристигналото население;  
4. Осигуряват законността и реда в ЕЦ; 
5. Организират посрещането и настаняването на евакуираните, както и съхраняването на 

разсредоточеното имущество на съответната територия; 
6. Организират и координират получаването и раздаването на хуманитарни помощи, 

предоставят информация за проведена евакуация и разсредоточаване; 
7. Осигуряват хранителни продукти, вода и предмети от първа необходимост; 
8. Осъществяват връзка с кмета на общината и щаба за изпълнение на общинския план за 

защита при бедствия. Изготвят доклади.  
9. Извършват и други дейности във връзка с провеждането на евакуацията и 

разсредоточаването;  
 

Задължения на състава на евакуационни центрове: 

1. Посрещат и регистрират евакуиращите се в ЕЦ. 
2. Оценяват нуждите и насочват хората за консултиране с медицински или др.специалист 

(според необходимостта). 
3. Предоставят достъп до комуникационни средства. 
4. Заявяват, получават и раздават продукти от първа необходимост. 
5. Водят отчетна документация за извършените дейности. 
 

3.3. Отговорници и състав на МН  

За отговорници на МН се определят кметовете и кметските наместници на населените 
места, директорите на училищата и детските градини, където са развърнати. Съставът е от 
длъжностните лица от кметствата и училищата и детските градини.  

Отговорниците и състава на МН осигуряват условия за подслон, предоставяне на храна, 
вода, дрехи, одеяла, комуникации, достъп до медицинска помощ и др. 

 

Задължения на отговорниците на МН: 

1. Отговарят за използване на обекта по предназначение; 
2. Осъщестяват непосредственото ръководство на МН; 
3. Извършват регистрация на пристигналото население;  
4. Осигуряват законността и реда в МН; 



5. Осъществяват връзка с кмета на общината и щаба за изпълнение на общинския план за 
защита при бедствия. Изготвят доклади.  

 
Задължения на състава на МН: 

1. Посрещат и регистрират евакуиращите се в МН (попълват отчетни форми). 
2. Настаняват евакуиращите се в МН (спазват принципи: семейства да не разделят, болни 

и инвалиди да се настаняват заедно с хората, които ги обгрижват); 
2. Оценяват нуждите и насочват хората за консултиране с медицински или др. 

специалист (психолог). 
3. Осигуряват достъп до медицинска помощ и лекарства. 
4. Оценяват необходимостта от храна, вода, дрехи, одеяла, изготвят заявки, получават и 

раздават продукти и стоки от първа необходимост. 
5. Осигуряват минимални хигиенно-битови условия (препарати за почистване, 

дезинфектанти) и режим на почистване на общите помещения. 
6. Водят отчетна документация за извършените дейности. 
7. Следят за спазване на реда и законността в МН и при необходимост осигуряват 

полицейско присъствие. 
8. Документират всички дейности, които се извършват в МН, получени разпореждания и 

предадена информация.  
 
4. Транспортните средства, необходими за провеждането на евакуацията и 

разсредоточаването 

Евакуацията и разсредоточаването се извършват с транспортни средства и/или пеша.  
Автотранспортните средства за нуждите на евакуацията и разсредоточаването се 

осигуряват от общината, юридически и физически лица, разполагащи с необходимата техника 
съгласно приложение № 26.  

Евакуиращите се с лични автомобили формират колони от  5 – 10 автомобила на СЕП и 
след оформяне на евакуационните документи се отправят по определените маршрути към 
местата за настаняване. 

За привличане на допълнителни сили, разположени извън територията на общината, 
кметът на общината отправя искане до областния управител чрез ОЦ РД„ПБЗН – Добрич. 

Отговорните длъжностни лица от общинската администрация, координиращи 
осигуряването на транспорта са: 

- заместник-кмет „Финанси и икономическо развитие”  
- началник на отдел „Общинска собственост и икономическо развитие”.  
 

5. Основни и резервни маршрути за евакуация и разсредоточаване  

Маршрутите за евакуация и разсредоточаване се определят в зависимост от конкретната 
ситуация. В населените места се определят маршрути, преминаващи далеч от високи и засегнати 
сгради, създаващи опасност от самосрутване, маршрути далеч от електропроводи високо 
напрежение. Движението се насочва по обходни маршрути при наличие на срутени и засегнати 
мостове и водостоци по пътищата и на затрупвания по улиците от разрушени сгради. 

Евакуацията и разсредоточаването се организират в еднопосочно движение като колона 
до 10 автомобила. Не се допуска насрещно движение и пресичане на маршрути.  

Движението по основните маршрути се организира при спазване на принципа – от 
населеното място с най-големи разрушения към съседно населено място в общината с по-малки 
разрушения и запазени способности на сградите за настаняване.  

Основни маршрути при евакуация и разсредоточаване: 
• гр. Каварна – с. Вранино – с. Белгун – с. Септемврийци  
• с .Камен бряг – с .Свети Никола – с. Българево – гр. Каварна 



• с. Поручик Чунчево – с. Хаджи Димитър – с. Раковски – гр. Каварна   
• с. Топола – с.Селце – с. Божурец. 
 
6. Ред за настаняване и осигуряване на евакуираните лица и за съхранение на 

разсредоточените културни и материални ценности  

В зависимост от степента и интензитета на земетресението кметът на общината в 
заповедта за провеждане на евакуация определя приоритетен ред за евакуация и 
разсредоточаване на населението, материални  и културни ценности от засегнатата зона.  

С приоритет на евакуация и разсредоточаване при земетресение подлежат: 
• Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Свети Пантелеймон” с. Българево, 

ЦСОП „Любен Каравелов” гр. Каварна;   
• лекарствени средства, медицинска техника, медико-санитарни материали, кръв и 

кръвни продукти, инструментариум на „МБАЛ-Каварна” ЕООД, „Медицински център I – 
Каварна” ЕООД,  аптеките и общопрактикуващите лекари; 

• ценно оборудване, в т.ч. електроизчислителна техника и програмни продукти, 
техническа документация на общината и организациите, финансирани от общинския и 
държавния бюджет, както и на юридически лица; 

• музейни експонати от ГИМ – Каварна; 
• готова продукция и суровини, които може да се използват за изхранване на хора и 

животни. 
Евакуацията на децата от детските градини се организира от родителите им. За целта 

персоналът на детското заведение уведомява родителите за настъпилото бедствие. До 
пристигането на родителите педагогическият и непедагогическият персонал носи отговорност за 
безопасността на децата. Родителите или близките организират прибирането на децата от 
детското заведение в най-кратки срокове и изпълняват разпорежданията на Щаба за 
ръководство на евакуацията.  

За учениците в училищата дейността се организира на същия принцип от персонала на 
учебното заведение – учениците се изпращат да се приберат в къщи самостоятелно или с 
родителите си. Класните ръководители оценяват индивидуално състояние на учениците и при 
необходимост уведомяват родителите да приберат децата си. За пътуващите ученици до други 
населени места на общината – транспортното осигуряване се извършва от общината.       

Евакуацията на населението се извършва по ред, както следва: 
• граждани, чиито домове са засегнати се евакуират след изясняване на фактическата 

обстановка;  
• останалата част от населението се евакуира според обстановката при необходимост; 
Общото време за провеждане на евакуационните мероприятия до пристигане в 

населените места е до 24 часа. 
Разпределението на населението по СЕП и места за настаняване се извършва по изборни 

секции. 
Евакуационните мероприятия в населените места се организират и ръководят от 

кметовете на кметства и кметските наместници. Те осигуряват постоянна връзка с дежурния по 
ОбСС за информация за предприетите действия за извършване на евакуацията и 
разсредоточаването.  

 
Медицинско осигуряване 

Медицинското осигуряване се организира от Щаба за изпълнение на общинския план за 
защита при бедствия и се извършва от ЦСМП – Добрич, „МБАЛ-Каварна” ЕООД и 
общопрактикуващите лекари.   

Оказването на спешна медицинска помощ в СЕП, по маршрутите за евакуация, в ЕЦ и 



МН се осъществява от екипи на ЦСМП – Добрич. Нуждаещите се от болнично лечение се 
настаняват в „МБАЛ-Каварна” или в друго болнично заведение от областта съобразно тяхното 
функционално състояние.   

Медицинското осигуряване на евакуираните в местата за настаняване се извършва от 
медицински екипи, сформирани от общопрактикуващите лекари в общината и медицинските 
специалисти от училищата и детските градини.  

Хигиенно-противоепидемичните мероприятия се организират и ръководят от РЗИ – 
Добрич.  

Контролът на храните в СЕП, ЕЦ и МН се извършва от Областна дирекция „Безопасност 
на храните“ – Добрич. 

  
Логистично осигуряване 

Логистичното осигуряване се извършва от кмета на общината, който се подпомага от 
Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Целта е създаване на 
организация за предварителна подготовка на търговските обекти и материално-техническите 
средства и осигуряване на населението от засегнатите райони и МН с най-необходимите вещи, 
храна и други материални средства.  

Изхранване на населението 
Общинската администрация със съдействието на БЧК организира подкрепителни 

пунктове за евакуиращото се население по маршрутите за изнасяне и МН, като се осигурява 
вода, чай, сандвичи.  

Приготвянето на храната за евакуираното население се извършва основно в годните 
столове на Домашния социален патронаж гр. Каварна и СУ „Стефан Караджа” гр. Каварна. При 
необходимост може да се използват и кухнята на ЦСОП „Любен Каравелов” гр. Каварна и 
детските градини. 

За бързото и ритмично снабдяване на евакуираното население ще се използва 
съществуващата мрежа от магазини и заведения за хранене. Щабът за изпълнение на общинския 
план за защита при бедствия извършва оценка на обстановката и подготвя предложение за 
искане на храни и стоки от първа необходимост до Областния управител чрез ОЦ на РДПБЗН - 
Добрич.  

Общинският щаб организира и координира получаването и раздаването на хуманитарни 
помощи, насочването потока от стоки от първа необходимост към МН.  

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

евакуираните  

Осигуряването на обществения ред, организацията на движението и опазването на 
имуществото на евакуираните се осъществява от силите на МВР. 

За целта се изграждат постове за блокиране и охрана на защитената зона и за регулиране 
на движението. По решение на Щаба и ръководителите от ЕСС, органите на МВР спират и/или 
ограничават движението на МПС в опасните зони, засегнати от земетресението. До началото на 
евакуацията МВР въвежда допълнителна организация на движението по маршрутите за 
евакуация. След извеждането на засегнатото население се осигурява охраната на поразената 
зона.  

МВР осъществява охраната и осигурява обществения ред на СЕП, ЕЦ и МН. По искане 
на кмета на общината, кметове на населените места, отговорниците на МН, органите на МВР 
осигуряват опазване на обществения ред и овладява безредици при евакуиране на населението 
и/или раздаване на помощи.  

По искане на териториалните органи на министерствата и ведомствата, предложение на 
щаба и решение на кмета на общината, органите на МВР осигуряват съпровождане на 
специализирани екипи и товари. 



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

разсредоточените културни и материални ценности  

 

 Кметът на общината със заповед организира връщането по местата за постоянно 
местоживеене. При определянето на реда и времето за връщане на населението по местата за 
постоянно местоживеене от основно значение е степента на възстановяването на основните 
съоръжения от критичната инфраструктура – водоподаването и електрозахранването на 
засегнатите населени места.  
 



Приложение  № 26 

 

 

Транспортни средства на територията на общината 

 

№ Транспортно средство Брой Собственик 

I. За пътнически превози 

1. Автобус над 40 места 3 ЕТ „Баланс-Иван Иванов”  

2 Кооперация „Калиакра Експрес” 

6 „Руми-Русчев”ЕООД  

2 „Теохарев Транс”ООД  

2. Автобус от 11 до 20 места 2 ЕТ„Баланс-Иван Иванов”  

5 Кооперация „Калиакра Експрес”  

2 „Руми-Русчев”ЕООД  

2 „Теохарев Транс”ООД 

2 „Шармел“ЕООД  

II. За товарни превози 

1. Товарен бордови автомобил над 3 до 5 т 1 „Бурлаков“ООД 

2. Товарен бордови автомобил с кран 1 „Андреев строй“ООД 

1 „Тохи транс“ООД 

3. Самосвал от 2,75 до 5 т  1 „Андреев строй“ООД 

4. Самосвал над 5 до 8 т 1 „Бурлаков“ООД 

5. Самосвал над 8 до 15 т 1 „Данчо Янев“ЕООД 

1 „Бурлаков“ООД 

2 „Андреев строй“ООД 

1 „Евроангро“ЕООД 

1 „Агропродукт-2000“ЕООД 

6. Самосвал над 15 т 2 „Вал-Дим-2006“ЕООД 

7. Седлови влекач за полуремаркета  4 „Пираня-транс“ЕООД  

2 „Вива-МД“ЕООД  

12 „Агратранс“ООД 

3 „Дина-Транс“ЕООД 

1 „Гама Транс 63“ЕООД 

2 „Рони – Р.Тинков“ЕООД 

2 „Мегатранс-77“ЕООД 

3 „Тохи транс“ООД 

1 „Ди енд джи билдинг“ЕООД 

8. Полуремарке-самосвал 6 „Агратранс“ООД 

7 „Агроспектър“ООД 

 

 



Населено място 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100+ Общо

Общо за общината 584 681 743 684 669 739 850 909 1059 1161 971 1006 1014 1036 840 630 393 185 48 6 14208

 с.Белгун 24 19 22 19 16 14 14 16 20 16 11 19 20 28 29 20 13 7 2 329

 с.Било 1 1 1 5 2 3 2 15

 с.Божурец 1 4 1 2 3 6 6 4 8 5 10 8 5 10 7 10 2 2 94

 с.Българево 32 32 30 46 41 56 50 50 94 94 90 84 93 97 92 69 44 26 5 1125

 с.Видно 2 1 1 4 5 2 4 2 4 10 8 10 8 13 10 16 9 4 113

 с.Вранино 9 18 15 11 9 16 13 13 12 9 10 9 15 14 16 11 8 5 1 214

 с.Иречек 1 1 2

гр.Каварна 460 526 609 538 516 582 701 751 829 912 749 784 769 786 570 402 248 104 34 3 10873

с.Камен бряг 1 1 1 2 1 5 3 4 7 6 6 7 2 1 47

с.Крупен 1 1 1 1 2 1 3 1 2 5 3 7 28

с.Могилище 3 2 1 2 2 2 5 4 4 4 5 1 10 9 7 10 4 1 76

с.Нейково 1 2 3 1 1 3 1 7 2 3 4 6 7 7 2 4 2 56

с.Поручик Чунчево 1 1 1 1 1 3 6 5 1 20

с.Раковски 12 10 8 10 13 11 9 8 12 17 19 9 12 6 15 17 15 9 1 213

с.Свети Никола 2 1 4 5 6 9 24 33 20 12 18 15 18 9 3 1 1 181

с.Селце 4 3 2 3 5 1 3 8 3 5 7 8 7 13 5 10 3 90

с.Септемврийци 27 51 43 37 44 26 25 23 25 26 20 25 19 17 13 11 5 4 441

с.Топола 3 3 4 4 6 6 8 15 10 13 8 14 18 4 7 5 4 4 136

 с.Травник 3 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 18

с.Хаджи Димитър 2 2 4 1 1 2 3 3 6 2 10 9 15 5 5 2 72

с.Челопечене 3 1 4 4 2 1 1 7 1 6 2 7 3 2 7 8 3 3 65

Население на община Каварна по населени места и възраст

Приложение № 27

 Възрастови групи (в навършени години)



Приложение № 28 

 
Време за готовност и реагиране на екипите  

 
1. Основните съставни части на Единната спасителна система 

1.1. Време на готовност и реагиране на екипи и средства от РСПБЗН – Каварна 

към РДПБЗН - Добрич, включващи се в ликвидиране на бедствия, аварии и 

катастрофи 

 

Екип 
Време за 

готовност 

Време за явяване 

Време за излизане В работно 

време 

В извънработно 

време 

Носещите 

дежурство 
постоянна - - 

1 минута от 

получаване на 

сигнала 

Оперативен състав 

на разположение 

по Заповед 

 30 мин. 60 мин. 
По разпореждане на 

директора 

Останалият състав  незабавно 60 мин. 
По разпореждане на 

директора 

 
1.2. Време на готовност и реагиране на екипи и средства от РУ – Каварна към 

ОДМВР - Добрич, включващи се в ликвидиране на бедствия, аварии и катастрофи 

 

Екип 
Време за 

готовност 

Време за явяване 

Време за реагиране В работно 

време 

В извънработно 

време 

Носещите 

дежурство 
постоянна - - Незабавно 

Останалият състав  30 мин. 60 мин. 
По разпореждане на 

началника 

 

1.3. Време на готовност и реагиране на екипи и средства от ФСПМ – Каварна, 

включващи се в ликвидиране на бедствия, аварии и катастрофи 

 

ФСМП е с непрекъснат денонощен режим на работа на базата на дванадесет часови 

дежурства и с екипна организация на труда. В тази връзка времето за реагиране от 

приключване обработката на сигнала до потеглянето на съответния екип е в рамките на три 

минути, а в извън работно време (останал състав) - 60 мин. 

 

2. Екипи на търговските дружества  

2.1. „Електроразпределение Север“ АД  

В Електроразпределение Север АД, РОЦ Добрич/Силистра област Добрич се 

поддържа 12-часов режим в дежурство от диспечери в ЦУМ, аварийни групи в подстанции и 

аварийни екипи. 

Привеждането в действие става незабавно след получаване на информация в 

съответствие със схемата за оповестяване и аварийно възстановителни дейности. 

Време за реагиране на Диспечер в ЦУМ и аварийни екипи - до 30 мин. след 

получаване на информацията от определените дежурни длъжностни лица или ПРЩ. 

 

2.2. „В и К Добрич“АД гр.Добрич, Технически район Каварна 

 



2.3. „Каварна Газ“ООД гр. Каварна 

След получаване на сигнал аварийната група на „Каварна Газ“ ООД е на мястото на 

аварията в Ч+15. 

След констатиране на взривоопасна концентрация на природен газ или при взрив 

аварийната група уведомява до Ч+20 дежурния диспечер на „Каварна Газ“ООД и пристъпва 

към ограничаване изтичането на природен газ.  

  

2.4. „МБАЛ-Каварна”ЕООД 

с готовност за реагиране в работно време – веднага, в извънработно време до 30 

минути. 

 

3. Общини  

3.1. Общинска администрация 

По разпореждане на Кмета на общината при оповестяването 

 

3.2. Общинско предприятие „Чиракман“ 

Време за готовност за реагиране:  

- в работно време – 30 минути след получаване на сигнала; 

- в извънработно време – до 120 минути. 

 

3.3 Доброволно формирование за защита при бедствия на община Каварна 

Време за готовност за реагиране – 30 минути след оповестяване. 

 

4. Екипи на държавните структури 

4.1. РИОСВ-Варна 

Време за готовност за реагиране: 

- в работно време – до 90 минути; 

- в извън работно време – до 120 минути. 

 
4.2. РЗИ Добрич 

Време за готовност за реагиране – състава на РЗИ-Добрич може да реагира след 

подаден сигнал: 

- в работно време - до Ч+50 мин; 

- в извънработно време - до Ч+2 часа. 

 
4.3. ОПУ Добрич 

Незабавно, след подаване на сигнал за бедствено положение по РПМ и в съответствие 

с оперативния план. 

 

4.4. Мрежови Експлоатационен Подрайон Добрич при „Енергиен Системен 

Оператор“ ЕАД 

Екип 
Време за 

готовност 

Време за явяване 
Време за 

реагиране 
В работно 

време 

В извънработно 

време 

Носещите 

дежурство на 

смяна 

постоянна - - веднага 

Оперативен Щаб  30 мин. 90 мин. 
По разпореждане 

на ръководителя 

Аварийни екипи 

и оперативни 

групи 

 незабавно 90 мин. 
По разпореждане 

на ръководителя 

 


