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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
О б л а с т е н  у п р а в и т е л  н а  о б л а с т  С т а р а  З а г о р а   

 
 

З  А  П  О  В  Е  Д  
 

№  ___ 
 

Стара Загора                    2012 г. 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 9, ал. 9 

от Закона за защита при бедствия 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 АКТУАЛИЗИРАНИЯ ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ЗА 

2012 Г.  

НАРЕЖДАМ: 

Първият екземпляр от Областния план за защита при бедствия  да се съхранява в 

Областна администрация Стара Загора, а вторият екземпляр в Оперативния център към 

ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” Стара Загора. 

Да бъдат запознати за сведение и изпълнение заинтересованите лица към 

териториалните структури в област Стара Загора, които имат отношение при изпълнение 

на специализираните части към Областния план за защита при бедствия.  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Димитър Драчев 

Заместник областен управител на област Стара Загора. 

 

НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ 

Областен управител 
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І.ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА 

 

1.ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА. 

Планът е разработен на основание чл. 9, ал. 8 и чл. 64, ал. 1, т. 1 от Закона за защита 

при бедствия. 

 

2.ЦЕЛ НА ПЛАНА. 

Основна цел на Областния план за защита при бедствия е извършване на анализ и 

оценка за риска от възникване на бедствия на територията на областта и набелязване на 

превантивни мерки за намаляване на неблагоприятните последици, организиране и 

координиране на действията за предотвратяване или намаляване на последиците от 

бедствия, както и за осигуряване на временното снабдяване с питейна вода, храни и 

други необходими средства за преживяване на населението от засегнатата територия. 

 

3.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ. 

♦ анализиране на възможните бедствия и прогнозиране на последиците от тях; 

♦ планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от 

бедствията; 

♦ планиране на мерки за защита на населението; 

♦ разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на 

предвидените мерки; 

♦ осигуряване на средствата и ресурсите, предвидени за ликвидиране на 

последиците от бедствия; 

♦ определяне на начина за взаимодействие между органите на изпълнителната 

власт; 

♦ определяне на реда за навременното уведомяване на органите на 

изпълнителната власт и населението при заплаха или възникване на бедствия. 

 

 4.ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ. 

Планът за защита при бедствия на област Стара Загора е неразривно свързан с 

Плановете за защита при бедствия на общините в областта. 

 

5.ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА В ДЕЙСТВИЕ. 

  Областният план за защита при бедствия се въвежда в действие от Областния 

управител при обявяване на бедствено положение на територията на повече от една 

община или при обявено бедствено положение на територията само на една община или 
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част от нея, когато силите и средствата, предвидени в общинския план за защита не са в 

състояние да се справят с възникналата ситуация. 

След оценка на обстановката Областният управител може да въведе в действие част от 

Областния план за защита при бедствия, по предложение на членовете на Щаба за 

координация на НАВР. 

На основание чл.50, ал.1 от Закона за защита при бедствия Областният управител 

обявява със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на 

областта: 

1. при необходимост от въвеждане в действие на областния план за защита при 

бедствия; 

2. по мотивирано искане на кметове на общини от областта. 

Копие от заповедта се изпраща незабавно на министъра на вътрешните работи. 

На основание чл.51, ал.1 от Закона за защита при бедствия в заповедта  се посочват: 

1.обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото положение; 

2.обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение; 

3.границите на територията, на която се обявява бедственото положение;  

4.мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни 

ограничения върху правата на гражданите;  

5.органите или длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите 

мерки; 

6.началото на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото действие, но 

не повече от 30 дни.  

При необходимост срокът на действие може да бъде удължен след съгласуване със: 

1. областния управител - за кметовете на общините; 

2. министъра на вътрешните работи - за областните управители.  

Заповедта влиза в сила незабавно и се разгласява чрез средствата за масово 

осведомяване. 

Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата, 

послужили като основание за обявяването му, със заповед на органа, който го е обявил. 

На основание Закона за защита при бедствия в чл. 52, ал. 1 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; 
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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, домашни и селскостопански 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. 

ІІ.ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТТА 

1.ФИЗИКОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТТА. 

1.1.ТЕРИТОРИАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ГРАНИЦИ НА ОБЛАСТТА; 
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Административна област Стара Загора е една от най-големите по територия в 

България. Заема площ от 5151,1 км² (4,6% от площта на страната) и е на пето място по 

територия след Бургаска, Софийска, Благоевградска и Пловдивска област. Разположена 

е в централната част на Република България и е част от Югоизточен район за планиране, 

който включва областите с административни центрове Бургас, Сливен и Ямбол. Граничи 

със Сливенска, Ямболска, Хасковска, Пловдивска, Габровска и Великотърновска област. 

Област Стара Загора обхваща северната част на Тракийската низина, 

Подбалканското поле, част от Средна гора и част от Централна Стара планина до връх 

Шипка. Включва 11 общини: Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, 

Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора и Чирпан. Областта обхваща 206 

населени места – 11 града и 195 села - Приложение №-1. 

Административният център Стара Загора се намира в южните склонове на Средна 

гора. Градът е с географски координати: 42˚ 26' северна ширина и 25˚ 39’ източна 

дължина. Средната надморска височина на града е 169 м.   

Общата площ на област Стара Загора е 5 151 124 дка., като най-голям дял от 

територията се пада на Община Стара Загора 1 019 362 дка. следвана от община 

Казанлък. С най-малка територия в областта е община Николаево 96 524 дка. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА ПО ОБЩИНИ 

 

 

 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТТА 

 

Община Стара Загора е  в централната част на Южна България. Територия - 

1019,4.км², брой населени места 51, в т.ч.: 1 град  и 50 села и брой жители  160 108.  
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Община Братя Даскалови – територия - 526,30 км², брой населени места 23 

села, брой жители 8 677. Община Братя Даскалови е разположена в Горнотракийската 

низина и обхваща западните разклонение на Чирпанските възвишения. 

Община Гурково е разположена между Стара планина и Средна гора, в източния 

край на Розовата долина. Територия - 292,3 км², брой населени места 11, в т.ч.: 1 град и 

10 села, брой жители  5 127. 

Община Гълъбово се намира в югоизточната част на Горнотракийската низина. 

Територия - 348,90 км², брой населени места 11, в т.ч.: 1 град и 10 села, брой жители 13 

394, административен център гр. Гълъбово. 

Община Мъглиж -  общинският център гр. Мъглиж е разположен в южните 

склонове на Шипченско - Тетевенската част на Стара планина, по двата бряга на 

Мъглижка река. Отстои на 13 км. от гр. Казанлък. Територия - (388,9) км², брой 

населени места 15, в т.ч.: 1 град и 14 села, брой жители 10 180. 

Община Казанлък се намира в централната част на България, в Долината на 

розите, известна и като Долината на тракийските владетели. Разположена почти в 

географския център на страната. Територия - 634, 80 км², брой населени места 20, в 

т.ч. 3 града и 17 села, брой жители 72 581. 

Община Опан - територия - 257,5 км², брой населени места 13 - села,    брой 

жители   2 950. През територията на общината преминава главен път 1-V Русе - Ст. 

Загора - Капитан Андреево и път ІІІ-503 Средец - Опан - Симеоновград. 

Община Павел баня е разположена в централната част на Казанлъшка 

котловина. Простира се между Стара планина и Средна гора.  Територия - 518,78 км², 

брой населени места 13, в т.ч. 1 град и 12 села, брой жители 14 186. 

Община Раднево е разположена в източната част на Горнотракийската низина. 

Територия - 545,15 км², брой населени места 22,  брой жители 20 079. 

Община Чирпан се намира в Горнотракийската низина, в югозападната част на 

област Стара Загора, включва части от Средна гора (Чирпанските възвишения) и част от 

долината на р. Марица.  Територия - 522,9 км², брой населени места 21, в т.ч. 1 град и 20 

села, брой жители 21 637.  

Община Николаево е разположена между Стара планина и Средна гора, в 

източния край на Розовата долина. Територия -    96.52 км², брой населени места 5, в 

т.ч.: 1 град и 4 села, брой жители  4 346. 

1.2.ОПИСАНИЕ НА РЕЛЕФА – ХАРАКТЕР НА ТЕРЕНА; 

Релефът на  областта е  разнообразен но предимно равнинно-хълмист и планински. 

Стара планина е силно разчленена в южните си склонове. Казанлъшката котловина и 

Сърнена гора са добре  залесени. Най-ниската част е Старозагорското поле. Този релеф 

заедно с водните ресурси дава възможност за развитие на производството на 
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електроенергия. Възможност за развитие на екологично земеделие и животновъдство. 

Равнинните територии са идеални за развитие на модерно селско земеделие. Релефът 

позволява широка транспортна достъпност и отвореност на града и присъединените 

села; 

По планинските терени на областта преобладават канелено горски почви. Обширните 

полски райони са покрити предимно с черноземни смолници и ливадни почви. 

 

1.3.ХИДРОГРАФИЯ – ОПИСАНИЕ НА РЕКИТЕ ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЛАСТТА. 

1.3.1.Река Тунджа е най-големия приток на р. Марица и най-голямата река в област 

Стара Загора, която се влива в нея на турска територия. Тя извира от централната част на 

Стара планина, близо до гр.Калофер. Поречието на р.Тунджа обхваща от запад 

Казанлъшкото поле с ограждащите ги до водоразделната линия Старопланинска и 

Средногорска част в общините Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Николаево и Гурково. 

 Характеристика на водосборната област 

• Дължина на реката до границата - 350 км.  

• Площ на водосборната област до границата – 7 884 км2  

• Среден наклон – 5,4  

• Залесеност на поречието – 33 % от цялата площ на водосборната област  

• Река Тунджа приема към 50 притока, от които по-значителните са: р.Мочурица — 

водосборна площ 1 278 км2, дължина 86 км; р.Синаповска - площ 871 км2, дължина 55 

км; р. Поповска и др 

Напояване 

Основни напоителни системи в поречието са: 

♦ Казанлъшка напоителна система 

♦ Напоителна система "Юлиево" 

♦ Напоителна система "Стара Загора" 

♦ Напоителна система "Средна Тунджа" 

Енергодобив 

Изградени ВЕЦ в поречието - ВЕЦ "Копринка"  и  деривационна ВЕЦ «Ст. Загора». 

 Подземни води: 

Територията на поречието на река Тунджа попада в обсега на следните хидрогеоложки 

райони: Старопланински, Казанлъшки, Твърдишки, Сунгурларско-Карнобатски, 

Сърненогорски, Сливенско-Странджански, Ямболско-Елховски и Стралджанско-

Сакарски.  
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Експлоатацията на ресурсите в отделните части на поречието варира в широки 

граници.  Естествените ресурси във Ветренския участък на Казанлъшкия район възлизат 

на 1670 l/s, а експлоатационните са оценени на 1 120 l/s.  

1.3.2.Реки, преминаващи през територията на област Стара Загора -Приложение №3. 

2.КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТТА. 

Като цяло територията на Старозагорска област попада в климатично отношение в 

обхвата на преходно-континенталната климатична област, която обхваща изцяло 

Горнотракийската низина и Подбалканските полета. В по-детайлната климатична 

таксонометрия водосборът на река Сазлийка попада в горнотракийския климатичен 

район, подрайон на Старозагорското поле, а този на река Тунджа - в климатичния 

подрайон на Подбалканските полета. 

Преходно-континенталния климат у нас се формира под влияние на фактори, 

характерни както за континенталния, така и за субсредиземноморския климат в Европа.  

Наред с циркулационните условия на въздушните маси важна роля в генезиса на 

климата в областта играе и орохидрографията. В тази връзка се оформя климатичен тип, 

който притежава белезите както на умерено континенталния, така и на 

субсредиземноморския климат. Характерно за него е, че в температурно отношение 

студеното полугодие се характеризира с относително по-високи зимни температури. 

Например средно януарските температури се движат в диапазона 1о и (-0,8о). При това в 

областта се наблюдава известна неустойчивост в температурния ход. Възможно е както 

тяхното повишение до 20о (под влияние на фьон), така и спадането им под -25о, а в някои 

случай и под -30о (Казанлък -33о, Чирпан -32,6о). Тези ниски температури не настъпват 

едновременно с нахлуването на студена въздушна маса, а едно или две денонощия по-

късно, когато се създават условия за температурни инверсии.  

Нахлуването на студени въздушни маси и нощното радиационно изстиване са причина 

и за образуването на късни пролетни и ранни есенни слани. Те са възможни дори през 

първата десетдневка на май в края на месец септември (град Чирпан). В Казанлък 

последна слана е наблюдавана на 22.V. 

През топлото полугодие термичните разлики между  област Стара Загора и северна 

България (например) не са големи, но по-голямата засушливост през вегетационния 

период се обяснява главно с относителното намаляване на летните валежи. 

Есента през тази климатична област е много по-топла, отколкото в северна България и 

тази разлика постепенно се увеличава до края на сезона, като разликата достига до 1о. 

Продължителността на периода със средни денонощни температури над 10о, както и 

общата сума на денонощните температури над същата граница през периода също е по-

голяма. 
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При една обща съпоставка на температурните условия в Подбалканския климатичен 

подрайон и Горнотракийския подрайон показва малко по-суров климат през зимата по 

отношение на първата спрямо втората и по-горещо, и засушливо лято - за втората. 

Ветровият режим също има някои особености. При западен пренос на въздушни маси в 

Горнотракийската подобласт се появява силен и поривист западен или северозападен 

вятър, който обикновенно е след фронтален и не винаги носи валежи. Същевремено в 

Подбалканската подобласт се появяват буйни северни ветрове. Преобладаващата честота 

на вятъра по отношение на посоката е север и северозапад през зимата и лятото, и 

северозапад и югоизток през пролетта и есента. 

В Горнотракийската подобласт преобладаващата посока на вятъра е североизточна и 

северозападна за всички сезони, а през зимата и пролетта - и южна. Тогава се появява 

тъй наречения "бял вятър" или беломорец, който духа по долините на Сазлийка и 

Тунджа (долно течение). Той силно изсушава почвата и на места я извява.  

На валежния режим в този район е обърнато по-особено внимание, тъй като той е 

главния оттокообразуващ фактор във всичките му разновидности. Общото и за двата 

климатични подрайона е, че те попадат в тъй наречената "валежна сянка".  

Подбалканският климатичен район, в който попада разглеждания участък от река 

Тунджа, е във "валежна сянка" на Стара планина (от север), която извалява влагоносните 

атлантически въздушни маси от северозапад. Същото важи и за водосборния басейн на 

река Сазлийка, който попада в Горнотракийския климатичен подрайон, където 

въздушния пренос е ограничен от север от Стара планина със Средна гора, а от юг от 

Родопите. По тази причина сумата на средномногогодишните валежи е малко под 

средната за страната. 

Твърдата фаза на валежите - снеговалежа има неустойчив характер. Падналият сняг 

обикновено се стопява преди новия. Снеговалежите са слаби, а снегозадържането - 

кратко и непостоянно. Средната трайност на снежната покривка е около 19 дни в 

годината, а средната дебелина през месец януари е 4-6 cm. Изключение от тази 

закономерност правят горните части на водосборите на някои от левите притоци на река 

Тунджа, които са разположени по южните склонове на Стара планина. За да се добие 

представа за размера на средномногогодишните валежни суми са използвани данните от 

наблюденията при единадесет дъждомерни станции в областта, от които пет са в 

поречие река Тунджа и шест броя - в поречие река Сазлийка. От разполагаемите данни 

са подбрани тези станции, които са характерни за проучвания район като 

местоположение и надморска височина. За две от станциите - Стара Загора и Казанлък 

редиците с наблюдения са удължени до 2006 година с новозакупени данни от НИМХ-

БАН, София, докато останалите са ползувани до годината на последната им 
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актуализация. Въпреки това наблюдаваните периоди са достатъчно дълги, за да дадат 

достатъчно точна представа за размера на средните валежи. 

От регистрираните и обработени редици с данни за годишните валежни суми са 

определени средномногогодишните стойности на валежа за всяка станция поотделно. 

Данните са поместени в приложената таблица. От нея е видно, че валежите в поречие 

река Тунджа се движат в диапазона от 545 mm (станция Ветрен) до 691 mm (станция 

Калофер). Средно площния валеж за района е 625 mm. 

Валежите в поречие река Сазлийка се движат в диапазона от 538 mm (станция 

Раднево) до 618 mm (станция Главан). Средноплощния валеж за района от описаните 

дъждомерни станции възлиза на 572 mm. От тази съпоставка е видно, че водосборът на 

река Сазлийка е по-сушав с около 8÷10 от този на река Тунджа, което дава отражение в 

размера на средномногогодишния отток. 

 Максимални 24 часови валежи 

Тази валежна характеристика е от основно значение за възникването и формирането на 

максимални водни количества (тъй наречените високи води) с различни обезпечености. 

Всяко максимално валежно 24 часово количество с определена обезпеченост формира 

равнозначно на него максимално водно количество. Характерно за максималните валежи 

в района на проучваната област е, че те се проявяват през всяко време на годината, 

независимо от сезона. 

От направените изследвания в това проучване се установи, че за водосборът на река 

Тунджа най-голяма е повтаряемостта на това явление през месеците май и юни, особено 

в по-горните му части. В по-долните части по-голяма е повтаряемостта през месеците 

февруари и декември. Най-малка е повтаряемостта, дори почти липсва в месеците 

септември и октомври. 

За басейна на река Сазлийка най-голяма е повтаряемостта през месеците февруари, 

март и декември, а след това през месеците април, май и юни. Това се дължи до голяма 

степен на по-засиленото субсредиземноморско климатично влияние. 

За водосбора на река Тунджа средномаксималните 24 часови валежи варират от 42,0 

mm (за станция Ветрен) до 51,0 mm (за станция Калофер), а коефициентът на вариация 

(Cv) - от 0,37 (станция Казанлък) до 0,63 (станция Ветрен). 

За водосбора на река Сазлийка същите характеристики се движат в границите на 40,9 

mm (станция Раднево) и 52,2 mm (станция Главан). Коефициентът на вариация - от 0,31 

(станция Чирпан) до 0,44 (станция Главан). 

Изчислителните параметри на максималните 24 часови валежи за различни 

обезпечености са определени от съставени емпирични редици с данни от наблюденията, 

чийто математически модел са теоретичните криви на разпределение. Теоретичната 
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крива на разпределение привежда тези данни към устойчиви многогодишни стойности. 

За тази цел е използувана кривата за разпределение на вероятности (повтаряемостта) на 

Пирсон III тип, която е модификация на кривата на разпределение на Крицки-Менкел 

при съотношение Cs=4Cv, при което се получава най-добре припокриване на 

емпиричната и теоретичната криви на разпределение. 

Изчислителните характеристики на максималните 24 часови валежи са определени за 

същите обезпечености, които са зададени в техническата задача за високите води, с 

които са кореспондентни, а именно: Р=0,1%, 1%, 3%, 5%, 10% и 20%. За характеристика 

на явлението са използувани данните от наблюденията при единадесет дъждомерни 

станции в областта, от които пет броя са в поречието на река Тунджа, а шест броя - в 

поречието на река Сазлийка. Критерий за подбора на тези станции са: наличност на 

редици с данни от наблюденията, местоположение (в линейно отношение) и надморска 

височина. За две от станциите - Стара Загора и Казанлък редиците с наблюдения са 

удължени до 2006 година с новозакупени данни от НИМХ-БАН, София (за 26 годишен 

период), а за останалите са ползувани данните до последната им актуализация. 

Данните за стойностите на максималните 24 часови валежи за изискваните 

обезпечености по дъждомерни станции са поместени в приложената таблица. 

Като обобщаваща информация може да се отбележи, че средномаксималните 24 часови 

валежни количества за цялата област се движат в границите на 44,0 mm до 45,2 mm за 

височинния диапазон от 100 до 1000 m надморска височина. Тези данни са взети от 

районирането на денонощните максимуми на дъжда (Герасимов, КОПС - ГУХМ, София, 

1980 година). 

В горната част на водосбора (до град Павел Баня) пълноводието настъпва през периода 

април-май, когато пролетните дъждове се застъпват с масовото снеготопене на 

задържаната по високопланинските части на басейна (над 1500- 1700 m) трайна снежна 

покривка. Пълноводието се прекратява след юни и от юли настъпва лятното маловодие. 

В по-ниските части на водосбора началото на пълноводието се измества с около 1 месец 

към зимата (месец март). Заедно с това се измества и края на пълноводието със същия 

срок. Маловодието започва още от месец юни. Най-маловодни са месеците август и 

септември по целия водосбор. Най-интензивното месечно пълноводие се регистрира в 

западната високопланинска част - 21,7% за месец май (река Тунджа при Калофер), а най-

интензивно засушаване се отбелязва в слабо естествено зарегулираните средногорски 

притоци (0,8% през месец септември за река Турийска при село Турия). 

Сезонното разпределение на оттока (в проценти) за ХМС по река Тунджа има следния 

вид: 

ХМС Зима Пролет Лято Есен 
Годишна 

сума 
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ХМС №74620 18,1 47,9 21,9 12,1 100 

ХМС №74650 19,1 47,8 21,5 11,6 100 

ХМС №335 22,6 44,9 19,1 13,4 100 

ХМС №74340 35,5 46,7 10,0 7,8 100 

ХМС №74380 23,3 47,1 18,0 11,4 100 

ХМС №74370 37,3 44,9 9,6 8,2 100 

  Горните показатели недвусмислено сочат, че в цялото разглеждано поречие 

пълноводието е през пролетта, а маловодието е през есента. В горната част на водосбора 

и по левите притоци зимния отток превишава летния с проценти, докато в долната част 

и по десните (средногорски) притоци зимния отток превишава летния с пъти. 

При средногорските притоци зимното и пролетното пълноводие имат почти еднофазов 

характер. 

 за водосбора на река Сазлийка 

Сезонното разпределение на оттока (в %) за пунктовете по река Сазлийка има следния 

вид: 

ХМС Зима Пролет Лято Есен 
Годишна 

сума 

ХМС №73400 33,6 40,4 14,5 11,5 100 

ХМС №73480 + устие 31,4 31,5 19,8 17,3 100 

 

Поречие река Сазлийка 

Река Сазлийка протича в гъсто населен район с високо развита индустрия в градовете 

Стара Загора, Нова Загора, Гълъбово и Раднево, и минно дело, засегнало голяма част от 

водосбора - Мини "Марица - Изток". Тази територия е обявена за гореща екологична 

точка на наша територия. По тези причини районът се характеризира с висока степен на 

замърсяване на въздуха, почвите и водите. Реката протича в област с интензивно развито 

земеделие и напояване. Релефът на водосбора е хълмист, с малки наклони на склоновете. 

 

3.ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТТА. 

 

3.1.Обща численост  и гъстота на населението в областта. 

Област Стара Загора обхваща територия от 5 151,1 км². В нея живеят 4.7% от 

населението на страната.  

Старозагорска област е една от добре населените в страната регионални единици със 

съсредоточеното в нея 4,7% от цялото население на страната.  

Сред областите в страната Стара Загора заема пето място по брой население.  

Населението на област Стара Загора е 333 265 души. 
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Характерно за областта е, че населението живеещо в селата е близо два пъти по-малко 

от живеещите в градовете. В градовете живее 68,4% от населението, при 31,6%. - в 

селата. Гъстотата на населението на един кв. км е 65,2. С най-голяма гъстота на 

населението се отличава областния център Стара Загора. 

Вариационният размах на числовите стойности в гъстота на населението е: 

• 15,5 д/кв.км - община Опан; 

• 162,7 д/кв.км. - община Стара Загора; 

• 126,6 д./кв.км. - община Казанлък 

В останалите общини на областта средната гъстота на населението варира в много 

по-тесни граници от 20,7 д./кв.км.- община Братя Даскалови до 48,2 д./кв.км. - община 

Чирпан. 

 

3.2.СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ И СЕЛИЩАТА ВЪВ ВСЯКА ОБЩИНА В ОБЛАСТТА И 

ЧИСЛЕНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВЪВ ВСЯКА ОБЩИНА И НАСЕЛЕНО МЯСТО; 

 

Списъкът е даден в Приложение №1. 

 

 

 

4.СТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТТА. 

Съотношение на видовете територии на областта 

57%32%

4%2% 4%1%

Земеделска
Горска
Населени места и други урбанизирани територии
Водни течения и водни площи
За добив на полезни изкопаеми
За транспорт и инфраструктура

 

Осигуреността с горски и водни ресурси (включително и термоминерални води) на 

областта е с показатели над средните за страната.  Водните ресурси включват 

повърхностните течащи води, подземните и термоминералните води. Недостатъчните 

средногодишни валежи (612мм./кв.м.) и високата средна януарска температура (-0,2ºС) 

обуславят недостатъчните водни запаси на областта. 

 Минералните извори са специфично водно богатство на областта и дават възможност 

за практикуване на лечебно санаториално дело, добре развито в гр. Павел баня и с голям 

потенциал в селата Овощник, Ягода и Старозагорски минерални бани. Заедно с това 
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топлите минерални извори(в община Павел баня – с температура от 61°С) могат 

успешно да се използват за алтернативен източник на енергия.  

4.1.СЕЛСКО СТОПАНСТВО: 

Плодородните почви на обработваемите земеделски земи 2 908 794 дка.( 56,47% при 

43,3% средно за страната ) от структурата на които най-висок относителен дял са нивите 

71,18 %. Мери, пасища и естествени ливади обхващат 312 215 дка. (7,21%)- като този 

поземлен фонд е с тенденция към намаляване и е недостатъчен за интензивно развитие 

на животновъдство. В съчетание с умерено-континенталния климат, те благоприятстват 

производството на плодове, зеленчуци и лозя. Основни зърнени култури са пшеницата, 

царевицата и ечемикът, а технически- памукът и слънчогледът. Розовото и 

лавандуловото масло-суровина в парфюмерията и козметиката, възвръщат загубените си 

позиции на международните пазари.  
 

Високо категорийните (най-ценни) обработваеми земи се намират в Източната част на 

Горнотракийската низина (Старозагорското и Чирпанското поле) и Казанлъшката 

котловина. 

Наличието на ценни земеделски земи в областта е ресурс, който в съчетание с 

останалите фактори (финансово - икономически, организационно - управленски и др.)  

оказва решаваща роля за развитие на  модерен и икономически ефективен аграрен 

сектор. По отношение на регионалните акценти за развитие на селскостопански 

производства със специфичен за областта характер интересите са насочени към земите 

използвани за отглеждане на етерично -маслени култури, лозя и на памук. Земите, 

подходящи за отглеждане на етерично -маслени култури са в общините от северната 

част на Старозагорска област – основно Павел баня (над 15 хил. дка. предназначени за 

отглеждане основно на лекарствени култури – лавандула, мента, валериана, силибум и 

др.), Казанлък ( общо 18 хил. дка. В т. ч. 4-6 хил.дка за розови насаждения, 3,5 хил. дка. 

лавандула), Гурково ( над 3 хил. дка, в т.ч. 2 600 дка. лавандула, 80 дка. розови 

насаждения) и т.н. Земите подходящи за отглеждане на лозя са основно в общините 

Чирпан, Братя Даскалови, Стара Загора и в по-малка степен   Гурково, Николаево и 

Мъглиж. Те са в размер над 10 000 дка. Земите, подходящи за отглеждане на зърнени 

култури – пшеницата, царевицата и ечемикът и технически култури – памук и 

слънчоглед, са в южната и югоизточната част на областта – община Опан, Гълъбово, 

Раднево. Размерът им е над 12 хил. ха.   

Разнообразието на релефа в областта, в съчетание с почвено-климатичните условия, 

дават възможност за развитие на редица стопански дейности – селско стопанство, 

туризъм в някои негови форми, промишленост за храни и напитки и други стопански 

дейности. 
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4.2.ГОРСКО СТОПАНСТВО: 

Горите в планинската част (1620 кв. км) са друго ценно природно богатство на област 

Стара Загора. Те представляват 31,45% и включват смесен тип гори – кафяв дъб, габър, 

черен и бял бор, бреза, акация, топола, орех, бадем и др.  В обхвата на горските 

територии подчертано значение има ловно стопанство “Аязмо-Старозагорски минерални 

бани” в община Стара Загора, с богато фаунистично разнообразие /елени, сърни, диви 

прасета, фазани/ – потенциал за развитие на национален и  международен туризъм. 

предоставят благоприятни възможности за развитието на дърводобив, 

дървообработване, пешеходен, планински и ловен туризъм. Макар и с ограничено 

стопанско значение, горският фонд на Сърнена гора се нарежда сред ресурсите със 

стратегическо значение поради високия си рекреационен, екологичен и естетически 

потенциал (все още недостатъчно използван). 

Площта на горския фонд (32,4% от площта на района) е 169 288 ха, която е 

разположена на територията на 11 общини. Разпределението по видове гори е следното: 

Иглолистни – 48 846 ха, Широколистни високостъблени – 30 640 ха, За реконструкция – 

24 923 ха, Издънкови – 56 782 ха и Нискостъблени – 8 097 ха.   

Широколистните гори покриват 70% от площта на горския фонд, останалите 30% са 

иглолистни насаждения. Сред широколистните видове на първо място е букът, следван 

от дъба, габъра, тополата, липата и акацията. Иглолистните насаждения са представени 

основно от черния и белия бор.  

 

4.3.ПРОМИШЛЕНОСТ. 

Най-значимите минерално-суровинни източници са лигнитните, кафявите въглища и 

гипсът. С най-голямо стопанско значение са находищата от въглища в комплекса 

Марица изток, добивани по открит способ и използвани за производство на 

електрическа енергия. В трите открити рудника на площ от 240 кв. км. (на територията 

на общините Раднево и Гълъбово) са съсредоточени основните запаси от лигнитни 

въглища на страната. Балансовите запаси на лигнитни въглища в каменовъгления басейн 

възлизат на 1879 млн. т., а промишлените запаси – на 1785 млн. т. Сега осъществявания 

добив възлиза в границите на 23-25 млн. т. и гарантира експлоатация на находището 

няколко десетки години напред. Четирите топлоелектрически централи в общини 

Раднево и Гълъбово представляват вторият по големина център за производство на 

електроенергия в страната и осигуряват  една трета от продукцията на отрасъла, чрез 

преработка на нискокалорични лигнитни въглища.   

♦ Стабилни позиции имат машиностроенето, преработващата 

промишленост, производството на специална продукция, хранително-вкусовата 

промишленост и производството на цигари. 
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♦ Стопанска дейност в областта развививат около 10 430 фирми и 

кооперации с различен предмет на дейност. Те представляват 4,7% от фирмите в 

страната.  

♦ В областта на селското и горското стопанство активна дейност  развиват 

около 200 кооперации и около 1 621 фирми с индустриален предмет на дейност.  

♦ В областта на услугите стопанска дейност развиват около 8 425 фирми и 

организации 

4.3.1.НАЙ-ГОЛЕМИ И С НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ РАБОТЕЩИ ПРОМИШЛЕНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА. 

♦ ТЕЦ “Марица-изток 2” – производство на електроенергия; 

♦ ТЕЦ „Контур Глобул Марица-изток 3”  АД – производство на 

електроенергия; 

♦ Ей И Ес“Марица-изток 1”  АД– производство на електроенергия; 

♦ Брикел ЕАД-Гълъбово – производство на електроенергия и брикети; 

♦ Мини “Марица изток” ЕАД – добив на въглища за производство на 

електроенергия;  

♦ “Прогрес” АД - топят, леят, режат, пресоват и обработват метали; 

♦ “Пресков” АД - топят, леят, режат, пресоват и обработват метали; 

♦ “Хранинвест – Хранмашкомплект” АД гр. Ст. Загора е водеща българска 

фирма в областта на хранително-вкусовото машиностроене за производство на 

неръждаеми съдове (резервоари) за винарската, млекарската и др. хранително-вкусови 

промишлености.   

♦ “Бъдещност” в Чирпан е производител на селскостопанска техника.  

♦ “М+S Хидравлик”  в Казанлък за производство на хидравлични машини и 

елементи.   

♦ “Арсенал” АД в Казанлък е специализирана в производството на военна 

продукция.   

♦ “ДЗУ” АД – Стара Загора - произвежда инструменти и инструментална 

екипировка, детайли от пластмаси, извършва монтаж на печатни платки, универсална и 

прецизна механична обработка и др., заключващи системи, машини, изключватели. 

♦ “Катекс” АД в гр.Казанлък - производител на вълнени платове;  

♦ “Руно” – Казанлък АД – свързано с «Катекс» - за обработка на вълна;  

♦ “България –К”АД – производство на памучни прежди и платове; 

♦ “Филтекс” АД – гр. Казанлък – производство на платове от изкуствена 

коприна;  
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♦ “Севт” АД  в гр.Казанлък - производство на технически тъкани и изделия от 

тях;  

♦ “Ембул инвестмънт” АД в гр.Стара Загора -производство на синтетични прежди и 

тъкани; 

♦ “ Загорка” АД в гр.Ст. Загора – производство на бира  с марките: Загорка, Ариана, Голд, 

Столично, Хайнекен, Амстел и Мърфиз. Пивото е една от емблемите за Стара Загора. Пивоварната е част 

от групата на Хайнекен.   

♦ “Домейн Менада”  – Стара Загора - винарската изба.   

♦ “Бисер олива” АД и “Гайтек олива”   в гр.Ст. Загора за производство на 

олио и масла за сладкарската промишленост;  

♦  “Конекс Тива” ООД – Братя Даскалови; “ Загора фрукт” АД и “Радулов” 

ЕТ за производство на безалкохолни напитки.  

♦ “Средна гора” АД  в гр.Стара Загора - мебелна промишленост; 

♦ “Габровница” АД в с.Долно Сахране, община Павел баня-   производител на 

фурнир и плоскости от дървесина.   

♦ “Градус 1” ЕООД - производството на яйца и птиче месо; 

4.3.2.ГАЗОПРОВОДНА МРЕЖА 

Инфраструктурата на захранването с природен газ е представена от част от южния 

пръстен на националната газопроводна мрежа, която захранва  Стара Загора, Казанлък, 

Чирпан, Раднево, Гълъбово, Гурково. Възможно е захранване с газ за общините Мъглиж 

и Николаево.  

4.3.2.СКЛАДОВИ БАЗИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО ПО ОБЩИНИ 

Складове  Навеси Община 
Броя Тона 

вместимост 
Броя Тона 

вместимост 

Обща вместимост 

на складовата база в 

тона 

 Казанлък 27 8770 8 2400 11170 

 Николаево 3 1050 4 1200 2250 

 Гурково 2 1300 1 200 1500 

 Мъглиж 11 3250 7 1900 5150 

 Павел баня 15 5820 11 5660 11480 

Братя Даскалови 11 10700 17 12400 23100 

 Опан  10 5050 31 13400 18450 

Гълъбово 8 10550 14 14500 25050 

Раднево 36 53900 41 20300 74200 

Чирпан 39 18900 57 33810 52710 

Стара Загора 67 34640 47 21960 56600 

Общо област  Ст. Загора 229 153930 238 127730 281660 

 

4.3.3.СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН  

Видове обекти за подслон Брой легла 

Средства за подслон - Общо 24 
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Легла - общо 2028 

Хотели  21 

Легла в хотели 1838 

Хижи 3 

Легла в хижи 190 

4.3.4. ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА И 

СРЕДЕН БРОЙ ЛЕГЛА  

Болници за активно лечение –МБАЛ  ЕАД гр. Стара Загора; МБАЛ АД гр. Стара 

Загора; МБАЛ ЕООД гр. Казанлък; МБАЛ ЕООД гр. Чирпан; МБАЛ ЕООД гр.Раднево; МБАЛ 

ЕООД гр. Гълъбово. 

Специализирани болници –  ДПБ “Д-р Г. Кисьов“ гр. Раднево; СБР-НК ЕАД 

филиал Павел баня; СБДПЛББ ЕООД с. Радунци;  

Диспансери –                          МДОЗС ЕООД гр. Стара Загора; ОДПФЗС ЕООД гр. Стара 

Загора; ОДПЗС ЕООД гр. Стара Загора; ОДКВЗС ЕООД гр. Стара Загора.  

Частни лечебни заведения за болнична помощ –МБАЛ “Св. Лазар” ЕООД гр. 
Казанлък; “СХБАЛ – РР” ЕООД гр. Стара Загора; САГБАЛ “Ескулап “ ЕООД; "МБАЛ Ниамед"ООД, гр. 
Стара Загора;  "МБАЛ св.Иван Рилски" ООД, гр. Стара Загора;   

 

Леглова база в болничните заведения 

Лечебни заведения за  болнична помощ Ср.брой легла 

МБАЛ-ЕАД  гр. Стара Загора 366 

МБАЛ-АД  гр. Стара Загора 592 

МБАЛ-ЕООД гр. Казанлък 307 

МБАЛ-ЕООД гр. Чирпан  118 

МБАЛ-ЕООД  гр. Раднево 103 

МБАЛ-ЕООД гр. Гълъбово 80 

ДПБ“Д-Р Г. КИСЬОВ“ гр. Раднево (психиатрична болница) 530 

СБДПЛББ ЕООД с.Радунци (за туберколозни болни) 120 

СБР НК ЕАД гр. Павел Баня (за рехабилитация) 235 

МДОЗС ЕООД гр .Стара Загора (онкологични заболявания) 210 

ОДПФЗС ЕООД гр .Стара Загора (туберколозни болни) 75 

ОДПЗС ЕООД гр .Стара Загора (психиатричен диспансер) 65 

ОДКВЗС ЕООД гр .Стара Загора (кожен диспансер) 20 

МБАЛ “СВ. ЛАЗАР” ЕООД гр. Казанлък 40 

“СХБАЛ – РР” ЕООД гр. Стара Загора (хирургична болница) 10 

САГБАЛ “ЕСКУЛАП” ЕООД гр. Стара Загора  13 

"МБАЛ св.Иван Рилски" ООД, гр. Стара Загора; 94 

"МБАЛ Ниамед" ООД, гр. Стара Загора;   60 

Общо 3038 

 

5.ВОДНОСТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТТА.  
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5.1.ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ  

 

5.1.1.ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

Източниците за водоснабдяване за областта са основно от подземни води. В 

естествено състояние подземните води имат добри питейни качества и с редки 

изключения напълно отговарят на санитарно-хигиенните стандарти за питейно 

водоснабдяване. 

От водоповърхностни води се водоснабдява единствено с.Конаре, община Гурково. 

В област Стара Загора централно водоснабдяване имат всичките 206 населени места, в 

които живеят 333265 жители (99.8 % от населението). В експлоатация са 1207 кm 

външни водопроводи, 2144 кm вътрешна водопроводна мрежа или общо 3348 кm 

водопроводи. Анализът на обобщените данни, според периодите на изграждане показва, 

че 65 % от етернитовите, 79% от поцинкованите, 69% от стоманените и 100% от 

чугунените водопроводи имат амортизационен период над 30 години, което е основна 

причина за тяхната висока аварийност и загуби на питейна вода. 

Не са централно водоснабдени някои села и махали от общините Опан, Мъглиж, 

Гурково Чирпан, Раднево. Водоснабдителните системи на с.Конаре (община Гурково) и 

с. Радунци (община Мъглиж) с общо население 502 жители. 

Водохващанията на подпочвените води са както следва: 

дренажи 135 бр. каптажи 29 бр. 

шахтови кладенци 128 бр. тръбни кладенци 156 бр. 

              всичко 448 бр. с общ капацитет 1 778 l/s 

Подаваната питейна вода е висок процент на стандартност съгласно НАРЕДБА № 9 от 

16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Водата 

само се дезинфекцира с течен хлор или с хлорни препарати. По микробиологически 

показатели, стандартността е 92,81 %, а по химически показатели 95,57 %. 85 % от 

питейната вода се подава по помпажен начин. В експлоатация са 115 централни 

помпени станции, 220 бр. бункерни помпени станции с общ капацитет 2 450 l/s и 

инсталирана мощност 17 761 kW.  

Райони за 
планиране, 
области и 
общини 

Доставена 
вода - общо 

в това число: за 
домакинствата 

Доставена вода 
общо на човек 

в това число: за 
домакинствата 

Дял на водоснаб-
деното население от 
общото за страната %  

 хиляди м3 л/ч./ден  
Стара 
Загора 

16081 10295 121 78 99,5 

Братя 
Даскалови 

386 328 97 83 99,3 

Гурково 133 114 67 67 85,5 
Гълъбово 865 401 152 71 100,0 
Казанлък 3148 2359 107 80 100,0 
Мъглиж 355 285 76 62 97,6 
Николаево 128 108 73 62 100,0 
Опан 97 87 67 70 85,1 
Павел баня 628 373 113 67 100,0 
Раднево 1273 720 146 83 100,0 
Стара Загора 7929 4718 131 78 100,0 
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Извършва се мониторниг на състояние  на подземните води. Мониторинг на 

подземните води се осъществява в 41 пункта. Показателите за анализ са: 

І-група  физикохимични: температура, рН, общ сух остатък, обща алкалност, 

перманганатна окисляемост, електропроводимост, окислително-редукционен потенциал, 

калций, магнезий, хлориди, сулфати, хидрокарбонати, карбонати, амониеви, нитритни и 

нитратни йони, общо желязо, манган, разтворен кислород, натрий, калий; 

ІІ-група– тежки метали и арсен: олово, кадмий, мед, цинк, никел, хром, арсен и живак;  

специфични органични замърсители: трихлоретилен, тетрахлоретилен, пестициди. 

БИОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ 

Микробиологичен мониторинг, който обхваща пунктове в поречията на р. Тунджа и 

р. Марица и са идентични с пробоотборните пунктове при физикохимичния мониторинг. 

Водите се анализират по следните микробиологични показатели: Общ брой 

микроорганизми (психрофили), Общ коли-титър, Ешерихия коли-титър и наличие на 

Патогенни микроорганизми (Salmonella). 

Хидробиологичен мониторинг (ХБМ) – включва определяне на Биотичен индекс. За 

целите на експресния биологичен анализ и мониторинг на реките в България се използва 

модификация на Ирландския биотичен индекс, съобразена с биогеографските 

особености на страната. Чрез анализ на структурата на съобществата на дънни 

макробезгръбначни организми (макрозообентос), методът регистрира резултата от 

интегрираното въздействие на замърсителите, което води до трайни изменения в 

качеството на водите. Пробовземането за целите на хидробиологичния мониторинг се 

извършва в представителни пунктове. 

Качество на водите, оперативен контрол 

 Оперативния контрол  е съсредоточен върху опазването на повърхностните води от 

всички значителни емитери, формиращи отпадъчни води над 100 куб. м на денонощие 

или с по - висок потенциал за влияние върху качеството на водите във водоприемниците. 

В резултат на налагане на разрешителния режим по Закона за водите, бе постигната по - 

добра идентификация на обектите, емитиращи отпадъчни води, съществуващи проблеми 

и планиране на тяхното решаване. Налице са предприети действия и реализирани 

механизми за снижаване внасяния във водоприемниците товар от замърсители от 

промишления сектор и големите животновъдни комплекси – подобряване организацията 

и ефективността на пречиствателния процес на съоръженията, оползотворяване на 

торовия отпад и др. 

Чирпан 1139 802 124 87 100,0 
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Анализът на данните от мониторинга на повърхностните води сочат подобряване 

качеството на водите в поречията на реките Марица и Тунджа. В тази връзка може да 

бъде направен извода, че дялът на органичното замърсяване на повърхностните води от 

населените места остава преобладаващ спрямо товара внасян от промишлени точкови 

източници на отпадъчни води. 

Тенденциите  показват съществено намаляване на концентрациите на хром и 

нефтопродукти, и увеличаването им по отношение на желязо, неразтворени вещества, 

ХПК и БПК внасяни във  водоприемниците от промишлените обекти. 

5.1.2.КАНАЛИЗАЦИЯ 

В района на област Стара Загора се поддържат и експлоатират канализационни 

системи в 9 населени места с различна степен на изграденост с общо население 259 215 

жители, в т. ч. с канализация около 234 000 жители (58.7 % от населението в региона). 

В още три населени места – градовете Мъглиж, Гурково и Николаево, всеки от които с 

население около 3 000 жители, има частично изградени канални мрежи.  

 Експлоатират се 113,8 кm канализационни колектори и 238,3 кm разпределителна 

канализационна мрежа. 

Всички по-големи градове (с над 10 000 еквивалентни жители) са с относително 

изградени канализационни системи. Степента на тяхната изграденост е различна: гр. 

Стара Загора – 92%; гр. Казанлък – 97%; гр. Чирпан – 96%; гр. Раднево – 94%; гр. 

Гълъбово – 76%; гр. Павел баня – 45%. 

Основните параметри на съществуващите активи и проблемите в областта на 

канализацията са следните: 

♦ непълната изграденост на канализационната мрежа на територията на 

областта; 

♦ амортизираността на съществуващата канализация; 

♦ заустването на отпадните води направо в реките поради липсата на 

пречиствателни съоръжения. 

♦ некоректни абонат, които изхвърлят отпадъчни води в канализационните 

системи извън допустимите норми на замърсеност 

Необходимост от доизграждане има във всички населени места. 

5.1.3.Пречиствателни станции за отпадъчни води. 

Само в четири от населените места има изградени пречиствателни станции: 

ПСОВ гр. Раднево – в  експлоатация от 1970 г. с капацитет: Q ср.ден = 35 l/s = 3020 

m3/d;  Qmax= 78 l/s = 6740 m3/d. Пречистването е двустъпално : механично с решетка, 

пясъкозадържател и двуетажни утаители /емшери/ и биологично – биофилтри и 

вторични утаители.  Обслужва само гр.Раднево, чийто отпадъчни води са над 100 l/s. 
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Водите за нея се препомпват с канализационна помпена станция. ПСОВ е собственост на 

В и К Дружеството. 

ПСОВ гр. Павел Баня – в  експлоатация от 1987 г. с капацитет: Q ср.ден=18 l/s = 1573 

m3/d ; Qmax= 50 l/s = 4335 m3/d. Двустъпално пречистване : механично – решетка и 

песъкозадържател и биологично с биобасейн и утаители.   Изградена е    с   цел   

пречистване   на   каналните   води   на   новопостроения   тогава “Балнеосанаториум”. 

Капацитетът й е съобразен за поемане и на каналните води на гр. Павел Баня. Предадена 

е безвъзмездно на “В и К” ЕООД – Ст. Загора и е негова собственост 

 ПСОВ “Овощник” гр. Казанлък – в  експлоатация от юли 2001 г. Собственост е на 

Община Казанлък предадена с договор за експлоатация на “В и К” ЕООД – Ст. Загора за 

срок от 10 год. Капацитетът /проектния/ на ПСОВ е Q ср.ден = 870 l/s = 75000 m3/d ; Q 

max =1500 l/s = 130 000 m3/d. Сега постъпващите за пречистване в ПСОВ канални води 

са около 450 l/s или 39 000 m3/d, тъй като част от каналните води не могат да се включат 

в нея, поради не доизграден клон от довеждащия промишлен колектор. По приета 

технологична схема на довършване и предаване на обекта механично стъпало е само от 

решетки и пясъкозадържател (без първични утаители). Биологичното стъпало е 

биобасейн (аериран) с вторични утаители. ПСОВ пречиства канализационните води 

само на гр. Казанлък и то не всичките.   

Утайките и на трите ПСОВ се изсушават на полетата без третиране. 

В гр. Стара Загора е въведена в експлоатация през 2011 г.  ПСОВ по програма 

ИСПА. 

5.2.НАПОИТЕЛНИ И ОТВОДНИТЕЛНИ СИСТЕМИ 

5.2.1. Напоителни канали: 

“Напоителни системи” ЕАД клон Стара Загора стопанисва  387 км напоителни 

канали, в т.ч.:  

♦ магистрални- 110 км; 

♦ разпределителни- 130 км; 

♦ второстепенни- 147 км. 

5.2.2.Отводнителна канална мрежа-открита-346 км, изградена в периода 1955-1972 г. 

Вследствие многогодишната експлоатация, влиянието на климатичните условия, 

преминаването на високите води на много места коритата на реките и деретата са 

натлачени, на други места са изровени или откосите са обрушени. По дигите или в 

коритата  на реките и деретата има дървесна, храстовидна или тревна  растителност. 

 

5.3.ХИДРОЕНЕРГИЙНИ  И ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ 

5.3.1.хидроенергийни обекти 

В област Стара Загора има  изградени 4 бр. ВЕЦ: 
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♦ ВЕЦ «Копринка» на язовир «Копринка»  на река Тунджа в община Казанлък 

с мощност 7 500 KW; 

♦ ВЕЦ «Стара Загора» в град Стара Загора  - деривационна от язовир 

«Копринка» с мощност 22 400 KW; 

♦ ВЕЦ »Енина» на река Стара река в с.Енина, община Казанлък с мощност 

1000 KW; 

♦ ВЕЦ «Тъжа» на река Тъжа в с.Тъжа, община Павел баня с мощност 

5 000KW; 

5.3.2.Производство, пренос и разпределение на електроенергия. 

ТЕЦ “Марица-изток 2” в община Раднево - най-голямата в страната 

топлоелектрическа централа  с  1576 мегавата инсталирана мощност.     

 ТЕЦ “Контур Глобул Марица-изток 3” АД в с.Медникарово, община Гълъбово 

включва 4 блока по 210 мегавата мощност.   

“Ей И Ес Марица-изток 1” АД в гр. Гълъбово Гълъбово включва 2 блока по 300 

мегавата мощност.   

Брикел ЕАД гр.Гълъбово. В състава му влиза и най-голямата в страната фабрика 

за производство на брикети за отопление в бита. Мощността на  шесте 

енергоблока  е - всеки по 50 мегавата. 

На територията на област Стара Загора има изградени 1892 бр. трафопостове с 

трансформаторна мощност 768 952 кWА. Годишно за задоволяване на нуждите на 

нови потребители се изграждат по 10 бр. нови трафопостове. Подстанциите са 16 бр. 

В границите на област Стара Загора на електрификация е 100% и няма 

неприсъединени консуматори към електроразпределителната мрежа.  
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Основният доставчик на електрическа енергия на територията на областта е EVN – 

Стара Загора. 

Гъстотата на мрежата средно и ниско напрежение на територията на област Стара 

Загора е 1,5 м/дка., а плътността на инсталираните мощности е 0,15 кVА/дка. 

Дължината на въздушните електропроводи 20 кV – 2628 км, а дължината на 

въздушните електропроводи 380/220 І – 2504 км. 

Осветителната мрежа на територията на областта, представена по общини, е 

относително добре изграден с изключение на община Опан, Павел баня, Николаево, 

Мъглиж. 

5.4.КОРЕКЦИИ НА РЕКИ И БРЕГОЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ (ЗАЩИТНИ ДИГИ И 

ПОДПОРНИ СТЕНИ С ВИСОЧИНА НАД ОКОЛНИЯ ТЕРЕН) 

Корекции на реки и дерета- 311 км в т.ч.: 

Старозагорско поле- 28 реки с обща дължина 226 км, дължина на корекционните диги 

291 км. Предпазват от заливане 45 500 дка площи 

Казанлъшко поле- 29 реки и дерета с обща дължина 226 км, дължина на 

корекционните диги 67 км. Предпазват от заливане 15 741 дка  
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Чирпански район- 6 реки с обща дължина 18 км и 19.5 км корекционни диги и 15 км 

предпазни диги на р.Марица. Предпазват от заливане 20 200 дка прилежащи площи 

Строителството на корекциите на реки и дерета е извършено в периода 1948- 1972 г.  

5.5.ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА 

На територията на област Стара Загора има изградени язовири както следва: 

5.5.1.Язовирни райони: 

5.5.1.1.Язовирен район “Копринка”  в община Казанлък, който се състои от следните 

елементи: 

♦ Язовирна стена – смесен тип – в предната част е от каменна зидария на 

бетонов разствор, а задната част е от каменен насип; Водоплътността се осъществява от 

стоманобетонов екран с хидроизолация. Каменнонасипната част от стената с L-488.0 м. 

и максимална височина H-44,0 м; продължава със земонасипна дига с L-346,0 м. и 

максимална височина H-7 м; обща дъжина = 834 м. 

♦ Основни изпускатели – две стоманени тръби с D-1800 мм и проводимост 

завсяка по 45 м³/сек при кота НВРВН; 

♦ Преливник – разположен в десния скат и оразмерен за 1100 м³/сек. Монтирани 

са 5 бр. метални клапи; 

♦ Водохранилище – максимален завирен обем – 142,2.106  м³ и залята площ 12,5 

км² 

♦ Главен силов канал – за транспортиране на вода за Старозагорски район. 

Оразмерен е за 22 м³/сек., като открит трапецовиден профил с L-26 км., а тунелния 

участък е 13 км.; 

♦ Долен изравнител на ВЕЦ «Копринка» с обем 247,5.10³ м³;  

♦ Горен изравнител на ВЕЦ “Стара Загора” с обем 86.10³ м³ и L-1310 м.; 

♦ Под язовирна ВЕЦ” Копринка” с мощност 7 мвт.; 

♦ ВЕЦ “Стара Загора” с мощност 22,4 мвт. 

♦ Площ на водосборната област – 861,0 км2. 

♦ Средна надморска височина – 800 м. 

♦ Среден отточен модул – 10,61 л/сек. 

♦ Средногодишна валежна маса - 638.106  м³ 

5.5.1.2.Язовирен район “Розов кладенец”  в община Гълъбово, който се състои 

от следните елементи: 

♦ Язовирна стена – земно насипен тип с глинен екран и облицовка от 

неармирани бетонни плочи; 

♦ Контрастена – еднородна земноносипна дига, облицоване с бетонови плочи, а 

в някои участъци с каменна зидария; 
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♦ Основен изпускател –  тампониран; 

♦ Страничен изпускател –изграден в края на контрадигата; 

♦ Троншеен преливник – също в края на контрадигата; 

♦ Водохващане – река Сазлийка с три броя таблени затвори; 

♦ Деривация от водохващането до язовира, състоящо се от открит канал, 

напорен тръбопровод на ПС, дюкер и закрит канал с обща дължена L-1150 м.; 

♦ Водохващане – река Соколица с три броя табли и бетонов яз, оразмерени да 

провеждат 267 м³/сек.; 

♦ Открит канал с дължина L- 930 м., оразмерен за 10 м³/сек.; 

♦ Канал за студени води с L-530 м.; 

♦ Канал за топли води L-1218 м.; 

♦ Струеразсейващи (каменни) диги – направляващи ии те езера; 

♦ Осигурява техническо водоснабдяване на “Брикел” ЕАД и ТЕЦ “Контур 

Глобул Марица-изток 3” АД; 

♦ Максимална височина на стената H-11,50 м.; 

♦ Обща дължина на стената по короната – L-1285,0 м. 

♦ Максимален завирен обем – 20,4*106 м³;  

♦ Залята площ – 3,632 км²;  

5.5.1.3.Язовирен район “Овчарица”  в община Раднево, който се състои от 

следните елементи: 

♦ Водохващане – с.Ханово на река Тунджа; 

♦ Деривационен канал – “Ханово-Скалица” – L=38 км., представляващ открит 

трапецовиден профил, провеждащ максимално водно количество от 2,5 м³/сек., с две ПС, 

два напорни тръбопровода и 5 бр. дюкери; 

♦ Язовирна стена “Скалица”– каменнонасипна с централно глинено ядро и 

основен изпускател със затворни органи, явяваща се част от “Система за отвеждане на 

водите на река Овчарица извън целика”; 

♦ Контрастена – “Овчи кладенец” – предпазваща от заливане на 

селскостопански постройки и част от селото; 

♦ Язовирна стена “Бял кладенец” – еднородна, земнонасипна, преливаема, 

разделяща “топъл” от студен язовир; 

♦ Язовирна стена “Скендер дере” - еднородна, земнонасипна, преливаема, 

разделяща “топъл” от студен язовир; 

♦ Язовирна стена “Овчарица” – земнонасипна с глинен екран, траншеен 

преливник (кота 135,00), осигуряващ вода за ТЕЦ”Марица изток-2”. При използване на 

язовира за ретензионен басейн от “Системата за отвеждане на водите на р.Овчарица 
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извън целика” възможно чрез затворните органи на преливника повишаване на водното 

ниво до кота 137,60 м.; 

♦ Преливник челен с изпускателно съоръжение за Q=8,5 м³/сек.; 

♦ Канали за “топла” вода – отвеждат отработени води от ТЕЦ-а към опашката 

на язовира; 

♦ Язовирна стена “Ковачево”–еднородна, земнонасипна, явяваща се част от 

“Система за отвеждане на водите на р.Овчарица извън целика”. Язовирът 

последователно ретензира и пропуска водите от левите притоци, след което провежда и 

тези от десните притоци ретензирани в язовирите “Овчарица” и “Скалица”; 

♦ Дюкер “Кавачево и открит канал след дюкера – двоен, стоманена тръба Ǿ 

19000 и трапецовиден открит бетонов канал, провеждащи водите от всички леви 

притоци на р.Овчарица до язовир “Ковачево”.; 

♦ Канал №1- подземен, безнапорен, двоен, изграден от стоманобетонови 

елементи с правоъгълно сечение 2,0/2,0 м. с L=3894 м. Служи за отвеждане на водите от 

язовир «Ковачево» извън водосбора на рудниците «Трояново-1» и «Трояново-север»; 

♦ Сгуроотвал на ТЕЦ «Марица изток-2»-собсвеност на централата изграден 

стъпаловидно от земни диги с Н-4 м. Сгуроотвала е по-висок от короната на язовира с Н-

28 м.  

♦ Обща дължина на стената по короната на язовир «Овчарица» - 1480 м.; 

♦ Обща дължина на стената по короната на язовир «Бял кладенец» - 475, 0 м.; 

♦ Обща дължина на стената по короната на язовир «Ковачево» - 1528, 0 м.; 

♦ Обща дължина на стената по короната на язовир «Скалица» - 830, 0 м.; 

5.5.2.Язовири частна собственост - са малки язовири, съгласно Наредба 

13/29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на 

язовирните стени и съоръженията към тях: 

♦ Язовир “Колена” в община Стара Загора; 

♦ Язовир “Мусачево” в община Гълъбово; 

♦ Язовир “Инермат” на фирма “Инермат” АД – Стара Загора;  

5.5.3.Общински язовири: 

Общинските язовири са малки язовири, съгласно Наредба 13 от 29 януари 2004 г. 

за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени 

и съоръженията към тях 

♦ Община Стара Загора – 14 бр. 

♦ Община Казанлък –  25 бр. 

♦ Община Чирпан – 26 бр. 

♦ Община Раднево – 12 бр. 
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♦ Община Гълъбово – 45 бр. 

♦ Община Опан – 23 бр. 

♦ Община Павел баня – 10 бр. 

♦ Община Гурково – 3 бр. 

♦ Община Братя Даскалови – 23 бр.  

      Общо общински язовири – 181 бр. 

5.5.4. Язовири на «Напоителни системи» ЕАД–също са малки язовири, 

съгласно наредба 13; 

♦ «Добри дол» - в община Чирпан; 

♦ «Найденово» в община Братя Даскалови; 

♦ «Долно ново село» в община Братя Даскалови. 

6.ТРАНСПОРТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЛАСТТА 

 На територията на областта се пресичат първокласни вътрешни и международни 

автомобилни транспортни връзки, които свързват северната граница на Р България при 

р. Дунав с южната, до Гърция и Турция. Интензивни са транспортните потоци по двете 

железопътни линии, свързващи западните части и столицата с черноморските 

пристанища Бургас и Варна и с югоизточната граница на Р България с Р Турция и 

Гърция. Тук се пресичат и трасетата на транспортните еврокоридори № 4, 8 и 9. През 

територията на областта преминават две автомагистрали – “Марица” и “Тракия”, като 

част от еврокоридори 4 и 8, първокласните пътища Е80, Е85 и Е773 и меридианни 

магистрали, свързващи областта с еврокоридори 10 и 7. 

Eврокоридори: 

-№ 4,  част от който е бъдещата Автомагистрала “Марица”, свързващ Западна 

Европа, София-Пловдив-Свиленград и Истанбул (Дрезден, Прага, Виена, Братислава, 

Будапеща, Крайова, Констанца, Видин, София, Пловдив, Оризово, по Автомагистрала 

“Марица”, Хасково, Свиленград, Истанбул).,  

-№ 8, част от който е Автомагистрала “Тракия”(Дурас, Тирана, Кафтан, Скопие, 

Гюешево, София, Пловдив, Плодовитово, АМ”Тракия”през Ямбол, Бургас, Варна) и  

-№ 9, част от който е пътят Русе-Кърджали-Маказа (Хелзинки, Санкт Петербург, 

Москва, Киев, Кишинев, Букурещ, Русе, Бяла, Велико Търново, Габрово, Шипка, 

Казанлък, Стара Загора, Димитровград, Хасково, Кърджали, Подкова, Маказа, 

Комотини, Александруполис), които преминават през България. На него са разположени 

и два стратегически прохода от международно значение: ”Шипка” и “Прохода на 

Републиката” (“Хаинбоаз”), през които се осъществява основната стратегическа връзка 

на Северна Европа с Турция, Азия и Африка.  

В областният център град Стара Загора има летище, което с дългата си писта е 

подходящо за приемане на големи самолети. 
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Техническата инфраструктура на областта се характеризира с наличие на  изгодното 

географско положение и развита транспортно-комуникационна мрежа - първокласни 

пътища, важни ж.п. линии, електропроводи за високо напрежение, възлови телефонни 

централи, оптични кабелни магистрали. 

Край град Казанлък се намира летище, което успешно може да се използва за товарни 

полети с търговски цели.  

През Стара Загора се пресичат две основни телефонни оптични магистрали и има 

изградена модерна цифрова мрежа, осигуряващи качествена телефонна връзка със света. 

Цялата област е покрита от мрежите на четирите български мобилни оператора – М-Тел, 

Глобул, Мобиком и Вивател. В градовете са изградени съоръжения за скоростна 

интернет комуникация, използващи сателитни връзки, оптични магистрали и оптични 

вътрешни мрежи.  

Фиг. 3. Транспортна инфраструктура на област Стара Загора 

ОБЩООБЩО ЕВРОПЕЙСКИЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТНИТРАНСПОРТНИ
КОРИДОРИКОРИДОРИ

 

 

 

Разпределение на пътищата на 
територията на областта 

11% 
15% 

25% 
48% 

1% І клас 
ІІ клас 
ІІІ клас 
ІV клас 
П.В. 
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Автобусен транспорт 

Направлението от областния център към населените места в областта се осъществява 

по пътищата от Републиканската и Общинска пътна мрежа.  

Автобусният транспорт на територията на област Стара Загора е сравнително добре 

развит. Пътищата се обслужват от: 

- Вътрешноградски автобуси; 

- Междуградски с общинско значение; 

- Таксиметров превоз. 

Не достатъчни са площите за паркиране, гаражи и други.  

 

От републиканската пътна мрежа с най-голяма дължина в областта са пътищата 

на община Стара Загора 136,72 км., следвана от община Братя Даскалови 125,07 км. С 

най-малка дължина е община Николаево – 12,8 км. 

Проблем за общините представляват общинските пътища (бившите четвъртокласни 

пътища), които имат най-голям относителен дял от пътната инфраструктура.  

От ІV- класната пътна мрежа с най-голяма дължина на пътищата е община Стара 

Загора с 263,6 км., следвана от община  Раднево с 198,1 км., а с най-малка дължина на 

ІV-класната пътна мрежа е община Гурково с 93,9 км. 

 Областно пътно управление – Стара Загора като териториално звено на Агенция 

«Пътна инфраструктура», стопанисва републиканската пътна мрежа на територията на 

областта.   

Участъкът от АМ “Тракия”, преминаващ през територията на Старозагорска област е в 

етап на изграждане. Те са част от коридор № 8, който е от стратегическо значение за 

страната. Изграден е участъкът Лот 1 - Оризово (км 171+360) до Стара Загора (км 

209+300) дължина 37.94 км. 

♦ Фаза 1: Лот 1 - Оризово (км 171+360) до Стара Загора (км 209+300) дължина 

37.94 км 

♦ Фаза 2: Лот 2 - Стара Загора (км 209+300) до Нова Загора (км 

241+650)дължина 32.35 км 

Таблица  

Дължина на пътната мрежа на територията на Областно пътно управление  - 

Стара Загора, разпределена по Районни пътни служби и диференцирани по класове 

пътища 

РПС - Гурково 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 

Пътни 

връзки общо 

Пътища с настилка 42,8 37,2 53 82,3 4,9 220,2 

Пътища без настилка     6,4 11,6   18 
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Всичко пътища 42,8 37,2 59,4 93,9 4,9 238,2 

РПС Стара Загора 1 2 3 4 пв общо 

Пътища с настилка 32,7 42,8 52 220,7 8,7 356,9 

Пътища без настилка       42,9   42,9 

Всичко пътища 32,7 42,8 52 263,6 8,7 399,8 

РПС Раднево 1 2 3 4 пв общо 

Пътища с настилка 20,1 61,1 97,7 135,7 1,5 316,1 

Пътища без настилка       23,6   23,6 

Всичко пътища 20,1 61,1 97,7 198,1 1,5 339,7 

РПС Казанлък 1 2 3 4 па общо 

Пътища с настилка 71,7 35,4 19,4 121,6 0,7 248,8 

Пътища без настилка     9     9 

Всичко пътища 71,7 35,4 28,4 121,6 0,7 257,8 

РПС Чирпан 1 2 3 4 па общо 

Пътища с настилка   39,1 144,5 140,2 0,1 323,9 

Пътища без настилка     6,9 16,1   23 

Всичко пътища   39,1 151,4 156,3 0,1 346,9 

       

ОБЩО: Път с настилка 167,3 215,6 366,6 700,5 15,9 1465,9 

 Път без настилка     22,3 94,2   116,5 

 Всичко пътища 167,3 215,6 388,9 794,7 15 1582,4 

 

Само малка част от общинската пътна мрежа е в добро състояние. Около 30% от 

пътищата са в задоволително състояние, а половината от общинската пътна мрежа е в 

лошо състояние или без настилка, което затруднява комуникациите между отделните 

населени места.  

Железопътен транспорт 

На територията на област Стара Загора съществува изградена и добре развита 

железопътна инфраструктура. Железопътният транспорт е достатъчен и отговаря на 

нуждите на общините. На територията на област Стара Загора е разположена част от 

републиканската железопътна мрежа с дължина 217,62 км. по главни и второстепенни 

жп. линии (без гарови коловози), поддържани както следва: 

ІІІ жп линия София-Бургас–от км 148+400 / гара Карлово/ до км. 250+000 

/между гарите Гурково и Твърдица/ с дължина 72,72 км 

ІV жп линия Русе-Подкова–от км 199+196 до км 253+244 и от км 0+000 /гара 

Михайлово/ до км 10+650 между гарите Михайлово и Меричлери с дължина 74,016 км. 

VІІІ жп линия Пловдив–Бургас от км.79+800 в междугарието Свобода – 

Михайлово до км 125+600 в междугарието Хан Аспарух – Нова Загора с дължина 43,71 

км 

83 – та ЖП линия Симеоновград  Нова Загора от км 14+080 до км 41+250 с 

дължина 27,17 км. 
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Жп гара Стара Загора е пресечна точка на главни жп линии, поради което е възлова за 

превоз на пътници и товари от Северна и Южна България. 

 

 

 

 

Въздушен транспорт 

 

Летище Стара Загора в момента не функционира, но инфраструктурата необходима за 

приемане и водене (РВД) на самолети е запазена. Подновяването на полетите от и за 

летище Стара Загора е свързано с икономическата конюнктура в страната, зависи от 

бъдещото развитие на общината и града като важен икономически и транспортен център 

с национална значимост. 

На територията на община Казанлък функционира летище “Овощник” намиращо се на 

2 км от град Казанлък. Базата е собственост на “Кълвача” АД.   

ІІІ.Анализ на възможните бедствия и оценка на риска от тях. 

1.Анализ на възможните бедствия и прогнозиране на последствията от тях върху 

населението, националното стопанство, критичната инфраструктурата и околната 

среда. 

Бедствието е събитие или поредица от събития, предизвикани от природни явления, 

инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават 

живота или здравето на населението, имуществото или околната среда в размери, които 

изискват предприемането на мерки или участието на специални сили или използването 

на специални ресурси. 
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Възможни бедствия на територията на област Стара Загора. 

от природни явления - земетресения, наводнения, суша, срутища, бурни 

ветрове, смерчови явления, прашни бури, горски и полски пожари, градушки, 

снегонавявания и обледявания, огнища на заразни болести и епидемии по хората, 

животните и растенията; 

от аварии - в рисковите обекти, работещи с взривоопасни и пожароопасни 

материали, промишлени отровни вещества и токсични газове; 

от инциденти и други извънредни обстоятелства – терористични действия, 

катастрофи (космически, авиационни, железопътни, пътно-транспортни и от 

преднамерени действия), невзривени боеприпаси и др. 

1.1. Земетресения 

Разрушителния ефект от земетресението се дължи на процесите, протичащи на земната 

повърхност в района на епицентъра. Земетресението е комплексна катастрофа. Освен 

преките поражения – разрушения и изменения на релефа, не по-малко са и вторичните 

отрицателни ефекти, съпътстващи земния трус или получени от негово следствие. Това 

са:  пожари и взривове, вследствие на повреди в електрозахранващи и газозахранващи 

инсталации; наводнения, вследствие на огромни водни вълни от разрушаване на 

язовирни стени и други хидротехнически съоръжения; епидемии, причинени от 

нарушения във водоснабдяването и канализацията; радиационна опасност при 

разрушаване на ядрено – енергетични обекти и др. 

Земетръсната опасност за дадена територия зависи от нивото на земетръсната 

активност, т.е. от силата и честотата на възможните бъдещи земетресенията.   

За оценка на силата на земетресенията се използват две скали: инструментална на 

Рихтер за определяне на магнитуда и макросеизмична (неинструментална) на Медведев-

Шпонхоер-Карник (МШК) за определяне интензивността на земетресенията върху 

земната повърхност.   

Магнитудът (М) по Рихтер характеризира енергията отделена в огнището на 

земетресението, т.е. силата на излъчените от него сеизмични вълни. 

Интензивността (I) по макросеизмичната скала МШК характеризира силата на 

въздействието на сеизмичните вълни върху земната повърхност. Интензивността се дава 

в степени от I до XII и се определя въз основа на три групи признаци: 

а)усещанията на хората и въздействието върху заобикалящите ги предмети; 

б)въздействието върху различните типове сгради; 
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в)въздействието върху природната среда (остатъчни деформации в почвата, 

изменение режима на плитките и дълбоките подземни води, изворите, свлачищата, 

срутищата и др.). 

Честотата на земетресенията се определя по закона за повторяемост, който дава 

средногодишния брой на земетресенията N в зависимост от магнитуда им M. Връзката 

между броя N и мгнитуда М се определя по емпиричен път (чрез логаритмичната 

зависимост logN(М)= a-bM) по данните за историческата и съвременна земетръсна 

активност (намиране на коефициентите а и b). 

Оценка на опасността от земетресения. 

За територията на областта прогнозното сеизмично райониране и очакваните 

въздействия (сътресения) върху земната повърхност (степени по МШК VI, VII, VIII, 

≥IX) е за периоди на повторяемост 100, 1 000 и 10 000 години. В нормите за 

противоземетръсно строителство е включен оптималният вариант за 1 000 години, 

според който 98% от територията на областта ще бъде подложена на въздействие с 

интензивност от VII и по-висока степен, от която с интензивност VII степен-51%, VIII 

степен-28%, IX и по-висока степен-19%. 

В тези райони попадат 11 общини   с население около   357 951 души  и може да бъде 

разрушен частично или напълно - 26%  от сградния фонд. 

Очаква се до 30-50% нарушаване на комунално-енергийната и съобщителнa системa на 

областта. Възможни са взривове, пожари и разрушения на около 30-35% от 

промишлените обекти и хидросъоръженията. 

Последствия от сеизмичното въздействие. 

Последствията зависят от магнитуда на земетресението и отдалеченоста на обектите до 

епицентъра. Най-силни са въздействията (най-висока степента по МШК) в 

епицентралната зона, като те постепенно отслабват с увеличаване на разстоянието до 

епицентъра поради затихването на сеизмичните вълни. Въздействията от VII и по-висока 

степен предизвикват значителни повреди и разрушения в сградите и съоръженията. В 

епицентралните зони на силни (М≥6) плитки (до 30 км) земетресения, или в доста 

обширни райони при силни (М≥6.5) дълбоки (над 50 км) земетресения са типични 

въздействия от VIII и по-висока степен с твърде неблагоприятни последствия:  

При възникване на земетресения се очаква: 

♦ Част от сградния фонд ще получи пълни и силни разрушения, а друга 

частични и слаби. 
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♦ 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. 

♦ Нарушаване  системата на електроснабдяване. 

♦ Затрудняване снабдяването на населението с питейна вода и разрушаване на 

напорни кули, дюкери и аквадукти. 

♦ Част от обектите от промишлеността ще излязат от строя. Възможно е 

спиране на някой поради недостиг на вода за технологични нужди (предприятията от 

хранително-вкусовата промишленост). 

♦ Създаване на  сложна пожарна обстановка. 

♦ Хидротехническите съоръжения ще получат значителни повреди и ще се 

създаде опасност от наводнения, които в определени райони могат да бъдат и 

катастрофални. 

♦ Движението по автомобилните и железни пътища ще бъде нарушено. Основно 

ще пострадат пътните съоръжения, мостове, надлези, тунели и др. 

♦ Нарушаване на  националната съобщителна система. 

♦ Поради нарушаване на технологичните процеси в много промишлени обекти е 

възможно да възникнат взривове, а в други замърсяване с промишлени отрови. 

♦ Възможно е възникването на епидемии. 

♦ Значителни загуби ще понесе животновъдството. Ще възникне голям обем от 

ветеринарно-санитарни и екарисажни работи и клане на животни по необходимост; 

На територията на област Стара Загора от оценката на обстановката при 

възникване на земетресение от VІІІ-ІХ степен по МШК-64 се очакват следните 

усреднени загуби: (Приложение №-3) 

♦ Безвъзвратно загуби 29 504 

♦ Медицински - 26 295 

♦ Общи - 50 799 

В областта са изградени 4 бр. сгради над 16 етажа, 147 бр. сгради от 10 до 16 

етажа, 6047 бр. сгради от 4 до 9 етажа. Като сгради за масово пребиваване на хора са 

заведени болнични заведения, училища, детски градини и ясли, санаториуми, заведения 

за обществено хранене, административни сгради и всички, в които при земетресение от 

VІІ-VІІІ степен по МШК-64 се очакват разрушения, пожари, жертви и пострадали.  
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1.2.РАДИАЦИОННА АВАРИЯ В АЕЦ“КОЗЛОДУЙ” И ПРИ ТРАНСГРАНИЧНИ 

РАДИОАКТИВНИ И ДРУГИ  ЗАМЪРСЯВАНИЯ. 

1.2.1.Възможна обща радиационна авария в АЕЦ "Козлодуй"   

Съгласно дефинициите заложени в Наредбата за планиране и готовност за действие 

при радиационна авария  “Обща радиационна авария” е състояние, при което в резултат 

на настъпили събития има реално изхвърляне или риск от изхвърляне на радиоактивност 

извън границите на зоната за превантивни защитни мерки. Характеризира се с 

действително или прогнозируемо значително повреждане на активната зона или на 

голямо количество отработено ядрено гориво (ОЯГ) и/или изхвърляния извън пределите 

на зоната за неотложни защитни мерки, водещи до дози, които превишават нивата за 

намеса, определящи прилагането на неотложни защитни мерки. При обявяване на обща 

радиационна авария се предприемат незабавно мерки за защита на персонала и 

населението и се извършва необходимата подготовка за провеждане на защитни мерки 

извън зоната за превантивни защитни мерки. 

Съгласно общите положения за осигуряване безопасност на атомните електроцентрали 

(ОБ-88) към общите радиационни аварии се отнасят тези аварии, които са предизвикани 

от неотчетени в проекта изходни събития или от проектни изходни събития, 

съпроводени с допълнителни в сравнение с проекта откази на системите за безопасност; 

от погрешни действия на персонала, които могат да доведат до тежки повреждания или 

разтопяване на активната зона и при които смекчаването на последствията се постига 

посредством управление на аварията и/или реализация на плановете за защита на 

персонала и населението. 

За класифициране на авариите според тежестта на последствията за самата АЕЦ за 

околната среда и населението е използвана международната скала INES, разработена от 

МААЕ. При тази класификация са взети под внимание две основни категории: 

♦ въздействие на аварията върху околната среда и населението; 

♦ състояние на бариерите за защита в дълбочина. 

В съответствие с тази класификация авариите, влизащи в петте горни нива на скалата 

на INES , от ниво 7, където голяма част от съдържанието на активната зона се изхвърля, 

до ниво 3 включително, дозата на външно облъчване е еквивалентна на една десета от 

годишно допустимото дозово натоварване и е нарушена цялостта на бариерите, 

осигуряващи защита в дълбочина, могат да се разглеждат като обща радиационна 

авария. 

1.2.2.Възможни радиационни последствия от аварията 
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Всичkо това налага вземанетo нa специални мерkи за осигуряване на ефективна 

радиациoнна защита на населениетo в случай на обща радиационна авария на АЕЦ 

"Козлодуй" (евакуиране, укриване, йодна профилактика и др.). В резултат на изхвърляне 

в oколната среда на гoлеми количества радиоактивни изoтопи ще се получи 

радиоактивно замърсяване на почвата, селскостопанските култури, растителнoстта, 

вoдата и въздуха, многократно превишаващo допустимите норми. 

От oценката на прoгнозираната радиационна oбстановка могат да се направят следните 

изводи: 

Повишаване на радиационния фон в област Стара Загора може  да възникне при: 

♦ радиационна авария  в АЕЦ  “КОЗЛОДУЙ”; 

♦ трансграничен пренос на заразени въздушни маси от тежки или глобални аварии 

на АЕЦ, несанкционирани ядрени взривове или военни действия водени с използуване на 

ядрено оръжие; 

♦ радиационна авария свързана с използуване, транспортиране  и съхранение на 

радиоактивнни  вещества. 

ВЛИЯНИЕ НА ПОВИШАВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИЯ ФОН ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО НА 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   

При авария свързана с изхвърляне в околната среда на около 50%  от активноста на 

ядреното съоръжение и при подходяща посока на вятъра, област СТАРА ЗАГОРА ще 

попадне под  въздействие на радиоактивно замърсяване и повишаване на  радиационния 

фон характерен за  мощности на дозата характеризиращи зона на радиоактивно 

замърсяване “ ЗОНА НА ДЪЛГОВРЕМЕННИ ЗАЩИТИТНИ МЕРКИ” , който ще бъдат право 

пропорционални на количеството на падналите валежи към момента на спиране на 

изтичането на радиоактивните  вещества от авариралата установка. 

Нивата на радиоактивно замърсяване в “ ЗОНА НА ДЪЛГОВРЕМЕННИ ЗАЩИТИТНИ 

МЕРКИ”  налага  въвеждане на ограничителни мерки за защита. 

При прогнозиране на радиационната обстановка се взема предвид възможните 

дози на външно облъчване  на цялото тяло и дозите на облъчване на щитовидната 

жлеза за сметка на инхалационното постъпване на йод в организма на човек по 

оста на следата за периода на нейното формиране, а така също дозите на външно и 

вътрешно облъчване през първата година на престой в района. 

Оценката на вероятната прогнозирана радиационна обстановка на територията 

на област СТАРА ЗАГОРА  при авария в АЕЦ  “КОЗЛОДУЙ” или трансграничен 
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пренос на радиоактивни вещества е изготвена  при следните  метеорологични 

условия: 

♦ скорост на вятъра на височина 10 м. - 2 м/с.; 

♦ посока на вятъра - 300° - 340°; 

♦ вертикална устойчивост на атмосферата - конвекция. 

При разрушаване на ядрения реактор от 6-7- степен от международната скала за 

събитията в АЕЦ, свързан с изхвърляне на 50% от активното вещество, на 

територията на област  СТАРА ЗАГОРА ще се формира  зона на радиационна 

опасност – “ЗОНА НА ДЪЛГОВРЕМЕННИ ЗАЩИТНИ МЕРКИ ”. 

Зоната на радиационна опасност  - “ ЗОНА НА ДЪЛГОВРЕМЕННИ ЗАЩИТНИ МЕРКИ”  се 

характеризира с  очаквана доза на облъчване за една година  за хората работещи на 

открито от  5 до 50 cGy. 

Доза на облъчване при престой на открита местност: 

♦ за един  ден - 0.37 cGy   /0.0037 Gy или 0.37 R/ 

♦ за един  месец - 4.33 cGy  / 0.00433 Gy или  4.33 R/ 

♦ за 12 месеца - 15.3 cGy. / 0.153  Gy или  15.3 R/ 

Очертаването на зоните за радиационна опасност в справочната литература е 

извършено на базата на мощноста на погълната доза - Gy/s, и отчита ефекта на 

въздействието върху организмите. 

Критериите за вземане на решение за защита от въздействието от йонизиращи лъчения 

са изготвени на базата на еквивалентната доза характеризираща  продължително 

хронично облъчване при  малки дози. 

Размера на зоната за ограничения се определя от резултатите на прогнозираната 

радиационна обстановка, която може да възникне при максимална надпроектна 

авария, на основата на критерии за приемане на решение за мерки за защита на 

населението. 

Дозовите  критерии за определяне на въшните граници на зоната за ограничения са 0.005 

Sv / 0.5 бер/  за една  година по оста на следата. 

1.2.3. Възможности за трансграничен пренос на радиоактивни вещества 

На територията на Европа има 207 действащи атомни електроцентрали. При авария в 

някоя от тях, свързана с изхвърляне на радиоактивни вещества в атмосферата и при 

неблагоприятна за Република България метеорологична обстановка е възможно част от 
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замърсените радиоактивни въздушни маси да достигнат и замърсят части от територията 

на страната. 

Такава аварийна ситуация може да има много сериозни последствия извън площадката 

на авариралата атомна централа, хранилище за отработено ядрено гориво или завод за 

преработка на ядрено гориво.  

Авария в такива обекти, разположени на повече от 600 километра от Република 

България, не предполага предприемането на неотложни защитни мерки, като например 

евакуация или укриване.  

Трансгранични ефекти могат да възникнат и от обект, намиращ се на брега или в 

близост до голямообемни  водни площи. Радиоактивните  вещества, изпуснати от такъв 

обект могат да бъдат пренесени на много големи разстояния от водните течения.  

1.2.4.Възможни радиационни последствия от трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества 

При авария в АЕЦ “Черна вода”  

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.  

Това налага вземането на 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 МИС, 

чрез дежурните на  ОКИЦ  и чрез медиите. 

♦ Преминава се в режим на непрекъснато измерване на системите за 

радиационен контрол.  

♦ Привеждат се в готовност силите на ГДПБЗН в  областите Силистра, Русе , 

Варна и при необходимост на Велико Търново.  

♦ Извършва се йодна профилактика 

♦ Извършва се анализ на води, хранителни продукти, фуражи и др.  в  

лабораториите по гамаспектрометричен анализ. 

♦ Осигуряване 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. 
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1.3.ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ, СВЪРЗАНИ С ОТДЕЛЯНЕ НА ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА. 

Възможните аварии на територията на областта се обуславят от намиращите се на 

нейна територия значителен брой обекти въвели политика за предотвратяване на големи 

аварии (според класифицирането си обекти с висок или нисък рисков потенциал), други 

обекти работещи с опасни химически вещества (ОХВ) или съхраняващи такива, 

складове за растително защитни препарати с изтекъл срок на годност, неизвестен 

произход или забранени за употреба и обекти работещи с източници на йонизиращи 

лъчения ( ИЙЛ  ). 

В област Стара Загора има около 75 по-значими ПОО, намиращи се в общините: Ст. 

Загора – 30; Казанлък – 19; Чирпан – 7; Раднево – 7; Гълъбово – 3; Павел баня – 2; Бр. 

Даскалови – 3; Гурково – 2; Николаево -1 и Мъглиж -1.  

В областта има 16 обекти работещи с ИЙЛ в общините: Стара Загора – 9; Казанлък – 

1; Раднево – 2  и Гълъбово - 4. 

Складовете за растително защитни препарати с изтекъл срок на годност, 

неизвестен произход или забранени за употреба са:  

1. Базови – 5 бр. (за община Ст. Загора – на площадката на „Агробиохим” АД /в.н./); за 

общините Казанлък, Мъглиж, Гурково, Николаево и Гълъбово – с. Елхово, община 

Николаево; за община Раднево – кв .”Гипсово” гр. Раднево; за общините Чирпан и Братя 

Даскалови – с.Черна гора община Бр. Даскалови и за община Опан – с. Опан бившeто 

селскостопанско летище ).  

2. По селата - останали неприбрани, както следва по общини: Стара Загора – 5, 

Казанлък – 8, Чирпан – 11, Мъглиж – 2, Николаево -2, Гурково -3, П. баня - 2 и Бр. 

Даскалови – 7 – общо 40. 

 

Опасните химически вещества, определящи рисковата  характеристика са: 

♦ Амоняк; 

♦ Хлор; 

♦ Киселини и основи; 

♦ Складове за съхранение на пестициди; 

♦ Газ пропан бутан и метан; 

♦ ЖП и  автомобилен транспорт на химически вещества; 

♦ Химически вещества, отделящи и вредности при пожар; 

♦ Междинни  и изходни суровини и продукти в технологичните процеси на 

потенциално опасните обекти. 

При изтичане на по-големи количества от посочените опасни вещества, преди всичко 

амоняк, хидразин, киселини, природен газ, газ пропан-бутан, лакозаливни  течности и 
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други ще се създаде сложна химическа обстановка. При възникване на пожари ще се 

отделят и допълнително количество химически вещества. На много места авариите ще се 

съпровождат с взривове и пожари в резултат на което ще има обгорени хора, 

производствени сгради, нарушена водо и  електроснабдителна мрежи. Голяма част от 

пътищата няма да могат да се използват. Ще се наложи в кратки срокове организирано 

извеждане на застрашеното население от обекти,  квартали със замърсен въздух  или 

населени места . 

При разрушаване на съдове, съхраняващи опасни химически вещества и последващото 

изтичане и изпарение, може за дълъг период от време да се замърси атмосферата и да се 

застраши живота на населението, създавайки условия за трайно и продължително 

замърсяване на околната среда. 

При изпарението се образува облак от аерозоли, разпространяващ се в приземния 

атмосферен слой на разстояния, зависещи от метеорологичните условия в момента на 

аварията. 

Зоната на замърсяване се определя от стойностите на концентрациите на опасни 

химически вещества във въздуха, опасни за хора.  

Външните граници на тези зони се определят по поразяващата токсодоза при 

инхалационно въздействие върху човешки организъм. 

Средната прагова токсодоза предизвикваща начални симптоми в 50% от поразените 

определена като пределна норма се увеличава от 4 до 10 пъти за деца. 

Обектите работещи с опасни химически вещества са и взривоопасни. В резултат на това 

ще се отделят голямо количество отровни вещества, създаващи сложна и неясна 

обстановка. 

Основните застрашаващи фактори за област Стара Загора са количествата светли горива, 

пропан-бутан и  амоняк съхранявани в обекти, представляващи заплаха с поразяващи и 

смъртоносни ефекти за населението.  

   При големи концентрации на амоняк се получава обилно сълзотечене, болки в очите, 

кашлица, задушаване и поява на мехури по кожата.    

Резултатите от авариите, научните експеременти и съществуващите методики  показват, 

че течния амоняк при изтичане образува облак от  пари с ясно очертани граници, със 

скорост на преместване на облака съответстваща на скороста на вятъра, измерен на 

височина до 10 метра. 

Прогнозирането на вероятната химическа обстановка на територията на област  

Стара Загора е изготвено на базата на следните предположения: 

1.Допуска се възникването на производствена авария свързана с пълно изтичане на 

съдържанието на опасното химическо вещество. 
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2.Наличие на такива метеорологични условия, които ще благоприятстват 

разпространението на опасните химически вещества с поразяващи и смъртоностни 

концентрации на максимална дълбочина, изчислена по съществуващите методики. 

3.Изчисленията са направени на базата на скорост на вятъра -2 м/s, t 10-30° C и 

вертикална устойчивост на атмосферата  инверсия. 

Използвайки различни методики и програмни продукти прогнозните последствия при 

възникване на промишлени аварии на  обектите въвеждащи политика за 

предотвратяване на големи аварии (обекти с висок или обекти с нисък рисков 

потенциал) в областта ще бъдат приблизително следните: 

 

„ Зара газ” ООД – град Стара Загора- терминал за газ пропан-бутан и светли горива. 

 При възникване на инцидент с образуване на „огнено” кълбо /цистерна запълнена 

около 85% от капацитета й и количество около 45 050 кг./зоната на фаталност ще е 

около 284 м., а зоната на нараняване около 548 м.  

При пожар в разлив /локва/ - зоната на фаталност ще бъде около 19 м., а зоната на 

наранявания около 27 м.  

При пожар от струест пламък дължината му ще бъде около 77 м. през зимата и около 

75 м. през лятото.  

От разгледаните възможни сценарии за авария е видно, че при пожар в разлив и при 

струест пламък последствията ще са основно за персонала и площта  на терминала. При 

взрив с „огнено” кълбо ще бъдат засегнати и съседните обекти – от север „Елник 

машини” /бившия РМЗ на „Агробиохим” АД /в.н./, вероятно и пътя Ст. Загора-Нова 

Загора, а от запад „Панхим” ООД. Поради това е съгласувано оповестяването и 

взаимодействието с тези две съседни на терминала фирми. 

 

„Кълвача газ” АД  -  град Стара Загора -терминал за пропан-бутан.  

При евентуален взрив на всички резервоари и цистерни в базата би се получила 

взривна вълна с повишено налягане, което ще определи три зони  на поражение: зона на 

тотално разрушаване – до 90 м. от центъра на взрива; зона на силни разрушения – до 170 

м. и зона на слаби разрушения – до 285 м.  

Предвид разликата в мащабите на евентуалните последствия, могат да бъдат различени 

три зони на аварийно планиране: първа зона на а.п./зона на висока смъртност/ - d – 195 

м. и център точката на изпускане на ВВГ.; втора зона на а.п./ зона на сериозни 

поражения / – r около 390 м. и трета зона на а.п. /зона на особено внимание/.  

При тези вероятни параметри на зоните на аварийно планиране може да се направи 

извода, че ще бъдат засегнати съседните обекти, както следва:  

♦ от север -  „Термохранинж”;от изток – „Пресков” АД;  
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♦ от  югозапад печатница „Дъга”, „ТС Контакт 54” ЕООД, печатница „Джеми 

Статос”, „Мармарекс” ЕООД, „Мегатер” ЕООД и „Лев Ойл”” ООД;   

♦ от запад – ЕТ „Никол”, „Неосвет 2002” и „ Технострой изолации” и   

♦ от северозапад -  „Турист Строй”.   

♦ От югоизток и юг  са празни парцели.  

Тези вероятни радиуси на зоните на аварийно планиране налагат оповестяване на 

съседните фирми и съгласуване на действията с тях при извънредни обстоятелства. 

 

„Eko България” ЕАД – град Стара Загора – склад за втечнени въглеводородни 

газове.  

Предвид разликата в мащабите на евентуалните последствия, могат да бъдат различени 

също три зони на аварийно планиране: първа зона на аварийно планиране / зона на 

висока смъртност / - окръжност с d – 195м. и център точката на изпускане на ВВГ.; втора 

зона на а.п. / зона на сериозни поражения / - тя е с r – 390 м. и третата зона на а.п. е 

зоната на особено внимание.  

Въз основа на направения анализ на възникването на събитие пожар могат да се 

определят следните видове: огнено кълбо или мигновени пожари, струен /факелен/ 

пожар и пожар от локва при разлив.  

Разглеждайки вероятностите по отношение на експлозиите могат да се определят три 

зони на разрушения: зона на тотално разрущаване с r  до 90 м.; зона на силни 

разрушения с r до 170 м. от центъра  на взрива и зона на слаби разрушения с r до 285 м. 

Тези вероятни зони на аварийно планиране и зони на разрушаване показват, че при 

определени обстоятелства биха били засегнати някои съседни обекти, а именно: от север 

– ж.п. линията Стара Загора – Нова Загора, от запад – пешеходен подлез между ЖП гара 

Ст. Загора и кв. „Индустриален” и част от „Мебел”АД; от юг – производствена база на 

„Ефир” ЕООД; на изток - празен парцел. Това налага своевременно оповестяване на 

съседните обекти и съгласуване на действията при възникване на по-голяма авария. 

 

„Лукойл - България” ЕООД – ПСБ /Пласментно снабдителна база „Еленино”- 

Складова база за дизелово гориво, а от 01.04.2000г. и на бензин.   

 От разгледаните 6 възможни сценарии за възникване на голяма авария, изводите, 

които се налагат от получените симулационни резултати са, че произшествията с 

образуване на „огнено” кълбо ще са твърде неблагоприятни за хората и технологичните 

съоръжения намиращи се на площадката на ПСБ.  

Съществуват реални възможности за възникване на „домино” ефект върху 

резервоарите и съоръженията разположени на площадката на базата, както и 

въздействие върху близкостоящите населени места.  
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Радиусът на зоната на 100% смъртност по инженерни изчисления ще бъде вероятно 

около 350 м., а зоната на наранявания ще е вероятно около700 м. / експлозия на 

резервоар за ДГ с капацитет 50 000 т. /  

При експлозия на резервоар за бензин с капацитет 5 000 куб. м. и образуване на „ 

огнено” кълбо, радиусът на зоната на 100% смъртност вероятно ще е  около 377 м. и 

радиус на нараняване около 713 м.  

Всичко това дава основание да се счита, че ще има неблагоприятно въздействие върху 

близко стоящите на базата: от юг с. Еленино, а от северозапад ж.п. линията Стара Загора 

– Чирпан и пътя Стара Загора – с.Християново – с. Калояновец. Наложително е 

оповестяване на населението, отцепване на района и ограничаване на движението по 

посочените ж.п. линия и път. 

 

„Нафтекс Петрол” ЕООД – база Стара Загора – складово предприятие за приемане, 

съхранение и експедиция ( търговия ) на петролни продукти – бензин, дизелово гориво, 

газьол и газьол за промишлено-комунални цели ( ГКПЦ ).  

Съхраняваните продукти спадат към категорията ”запалими” и „лесно запалими” и 

крият опасност от възникване на пожари и взривове, с поражения на хора материални 

обекти, а също така и залпово замърсяване на околната среда - главно с продукти на 

непълно горене, в случай на пожар.  

Факторите, които могат да станат причина за подобни инциденти са най-вече- 

нарушаване на целостта ( разрушаване ) на резервоари, тръбопроводи, арматура, 

цистерни и др. поради корозионни процеси, некачествено изпълнение на монтажни 

работи или някакви външни въздействия.  

От направения анализ се установява, че разстоянието, на което може да се очаква 

наркотично въздействие върху хората при разрушаване на резервоар за съхранение на 

бензин е 321 м., което означава, че в случай на авария ще бъдат засегнати само 

работниците намиращи се на площадката на базата, независимо от посоката на вятъра.  

В случаите с разрушаване на цистерни или тръбопроводи, разстоянията са по-малки – 

съответно 167 м., 115 м. и 97 м.  

Разстоянието, на което може да се очаква забавено запалване на облак от бензинови 

пари при разрушаване на резервоар за съхранение 141 м., което попада в рамките на 

предприятието, независимо от посоката на вятъра.  

В случаите с разрушаване на цистерни или тръбопроводи, разстоянията са по-малки – 

съответно 167 м., 115 м. и 97 м.  

При разливи на авто, ж.п. цистерни и от тръбопровод за зареждане на резервоара, тези 

разстояния са по-малки – 72 м., 50 м. и 40 м. и остават в границите на базата.  
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Тъй като най-близкия жилищен квартал е на 500м. в северна посока и над 2 000 м. в 

западна, в този случай вероятността за авария с наркотично въздействие в/у населението 

е много малка.  

Направения анализ показва също, че при разглежданите сценарии с разливи на 

евродизел и газьол и при разглежданите условия не се достигат непосредствено 

опасните концентрации за директно или забавено запалване.  

При пожар на цистерна с бензин с възможност за възникване на BLEVE  и огнено 

кълбо от направения анализ може да се заключи, че вероятността за смъртност на хора 

1% от действието на огненото кълбо, образувано  вследствие на експлозия от 

разширяващи се пари на бензин може да се очаква на разстояние до 175 м. На 

разстояние до 65 м. смъртността е 50%. 

От всичко изложено до тук, може да се обобщи, че при изследваните условия 

установените опасни разстояния за 1% смъртност излизат извън рамките на 

предприятието и засегнатите евентуално хора ще бъдат тези, намиращи се по това време 

на площадки на съседни предприятия. За това е необходимо с тях да се съгласуват 

действията по оповестяване и защита при възникване на аварийни ситуации. Съседите 

са: от север – индустриални ж.п. коловози; от запад – „Стройкомбинат М” ЕООД и 

мебелна фабрика „Траяна”, а от изток и юг фирми с непроизводствена дейност, складове 

за строителни материали, желязо и др. 

 

ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД-с.Ковачево община Раднево, е най-голямата 

топлоелектрическа централа в България. Тя е базова кондензационна, предназначена да 

работи в основния товаров график  на електроенергийната система на страната.  

Класифицирана е като обект с висок рисков потенциал поради: евентуален разлив при 

товаро-разтоварните операции; изтичане на големи количества продукти и възникване 

на пожар при нарушаване целостта на резервоари или тръбопроводи; образуване и 

емитиране в атмосферата на продукти на непълно горене, при разлив с пожар, някои от 

които имат висока степен на токсичност, канцерогенност и вредност за околната среда. 

Съгласно доклада за безопасност един от основните сценарии за възникване на авария 

е разлив на хидразин в хидразинно отделение. При разлив на варел – 200л. или на бидон 

с хидразин хидрат 64% е вероятно да се получи токсичен облак с дължина до 6,5 км. 

Персоналът реагира съгласно аварийния план – неутрализира с белина или хлорна вар 

изтеклия хидразин. При природно бедствие или терористичен акт и изтичане на цялото 

количество съхраняван хидразин хидрат 64% - около 5 т., вероятно е да се получи 

токсичен облак с дължина около 10 км. Това предполага, че сред работещите, 

спасителните екипи и хората от съседните села  (по посока на разпространение на 

облака)/ ще има хора с увреждания на дихателната система. 
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При изтичане на амоняк от резервоар с вместимост 27.4 т. е вероятно да се получи 

токсичен облак с дължина около 4.4 км., което предполага, че освен работещи в 

централата засегнати ще бъдат и жители от близките села по посока на разпространение 

на образувалия се облак. При запалване на последния е възможно да се получи токсичен 

облак с дължина до 10 км. Действа се съобразно аварийния план. 

При изтичане на амонячна вода 25% от резервоар в химичен цех с вместимост  22.7 т. е 

възможно да се получи токсичен облак с дължина около 730 м., от което е видно, че 

пострадалите ще са от персонала на централата. 

От разгледаните възможни сценарии за авария се вижда, че е необходимо оповестяване 

не само на работниците и служителите на централата, но и на хората от съседните 

населени места и съгласуване на аварийно-спасителните дейности с община Раднево. 

 

ТЕЦ “Контур Глобул Марица-изток 3” АД – с.Медникарово община Гълъбово, е 

също с основна дейност получаване на електрическа енергия на базата на изгаряне на 

лигнитни въглища от Източно Маришкия минен басейн.  

Централата е класифицирана като предприятие с висок рисков потенциал поради 

количеството на използвания и съхраняван на склад хидразин – 7 т. При разглеждане на 

вариант за разлив на един бидон 200 л. на площ от 30 кв.м. върху бетонова основа е 

възможен респираторен дискомфорт придружен със сълзене на очите до 234 м. На 

разстояние до 10 м. от локвата съществува риск тези пари да се възпламенят. При взрив 

очакваните поражения от взривната вълна, породена от детонацията на 7 т. хидразин 

съхраняван в складовото стопанство, са до 236 м. – разрушени сгради и съоръжения и до 

287 м. причиняване на повреди по тях. 

При разлив на 3 т. 25% воден разтвор на амоняк, изтичащ от резервоар или цистерна 

с образуване на локва с площ от 30 кв.м. сериозни увреждания върху здравето на хората 

включително и смърт биха се получили до 14 м. от подветрената страна от мястото на 

аварията. Сериозни възпаления и изгаряния върху дихателните пътища, кожата и очите 

са възможни до 67 м., а е нежелателен престоят до 230 м., поради очакваните по-горе 

последствия, но в по-мек вариант. 

Очакваните поражения, породени от детонацията на парите от водород (пропуск от 

резервоар с отвор 5 см. и изтекли за 1час 11.3 кг.) са:  

♦ до 45 м. напълно разрушени сгради,  

♦ до 55 м. сериозни повреди по тях ,  

♦ а до 110 м.- потрошени прозорци. 

 Пораженията, породени от детонацията на складираните общо 100 кг. в 6 

резервоара вероятно ще бъдат:  

♦ до 128 м. пълни разрушения;  



 49 

♦ до 149 м. сериозни повреди и  

♦ до 264 м. потрошени прозорци. 

При детонацията на 600-те кг. ацетилен намиращ се в складовото стопанство 

взривната вълна вероятно ще разруши: 

♦ напълно намиращите се сгради на разстояние до 123 м.;  

♦ до 160 м. ще им причини сериозни повреди и: 

♦ до 330 м. от епицентъра на взрива вероятно ще изпочупи прозорците. 

От изложените възможни сценарии за аварии на територията на централата се вижда, 

че те биха засегнали основно територията й и намиращите се на площадката работници 

и служители. 

 

“ЛИНДЕГАЗ България” ЕООД  - Разделителната станция с пълначна база за втечнени и 

сгъстени под налягане технически газове е предназначена  за производство на втечнени 

технически газове и извършване на търговска дейност с различни видове течни и 

газообразни технически газове,пълнене в автоцистерни на втечнени въздушни газове 

/кислород; азот; аргон/, ревизии и пълнене на собствени бутилки за високо налягане с 

газове, както и такива на консуматори от региона и от България.  

Възможни аварии: 

♦ Руптура на дестилационна колона – получава се силна експлозия с ударна 

вълна и шрапнели, вследствие на  въглеводородно натрупване, което запалва 

кислородния кондензатор – радиусът на поражение вероятно ще бъде над 200 м.  

♦ Аварии при теч на водород или химическа деструкция на ацетилен в 

бутилки – при опасност от възникване на пожар и взрив трябва незабавно да се отцепи 

района в радиус от минимум 30 метра,  а е желателно е над 100 метра. 

♦ При възникване на силен теч – начална зона на евакуация 100 метра от 

подветрената страна;  

♦ при пожар – начална зона на евакуация 1 600 метра в радиус. 

Това може да наложи оповестяване на съседните обекти и евентуално отклоняване на 

движението по главния път Стара Загора – Нова загора. 

 

" СТРОЙПРОЕКТ" ЕООД -  СТАРА ЗАГОРА   - предприятие за производство на средства за 

модифициране на времето 

Аварийни сценарии - разработени са на базата на резултатите от оценка на риска и  

включват следните сценарии: 

1.Експлозия; 2.пожар; 3.земетресение; 4.терористичен акт и 5.авария в АЕЦ или 

трансгранично замърсяване 
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Основната цел при изпълнение на аварийните действия е недопускане на експлозия - 

сценарий с максимално тежки последствия (таблица 1). 

За бърза идентификация на ситуацията и очакваните последствия при възможен взрив,   

в зависимост от наличното количество ВВ в зоната на аварията на  картата в аварийния 

план са определени и дистанциите за евакуация. 

За всеки сценарий е разработен детайлен план за действие (Приложение 6 от АП). 

 
Последствия при сценарий експлозия 

 

свръхналягане Изхвърляне 
на отломки 

Максимални 
количества 

 
 
 

зона на сигурна смърт зона на спукване на 
тъпанчетата 

 
 

 R                бр.хора R                бр.хора радиус 
сграда ВВ, кг 

ТЕ 
ота м персонал, 

работн о вр. 
персонал, 
неработно 
време 

населе 
ние 

м персонал, 
работн о вр. 

персонал, 
нерабо 

тно време 

насел

е ние 

м 

склад за ВВ 10000 7,20E -10 
/година 

10 1 0 0 125 7 1 1 501 

склад за ВВ и 
готови 
изделия 

2500 5,76Е 
-9 /година 

7 1 0 0 79 24 1 0 312 

цех за 
производст 

во на 
противогра 
дови ракети 

80 1,44E 
-9 /година 

2 2 0 0 25 20 0 0 96 

цех за 
производст 

во на 
пиротехнич 
ески смеси 

20 1,44E 
-9 /година 

1 1 0 0 16 20 0 0 60 

 

 

За бърза идентификация на ситуацията и очакваните последствия при възможен взрив,   

в зависимост от наличното количество ВВ в зоната на аварията на  картата в аварийния 

план са определени и дистанциите за евакуация. 

За всеки сценарии е разработен детайлен план за действие (Приложение 6 от АП). 

 

„ЕУРОСПЕД” EOOД – Стара Загора – складът  за препарати за растителна защита се 

намира на територията на транспортно-спедиционния терминал в местността „Голеш”  

по пътя за гр. Бургас, срещу магазин „Метро”. Около съоръжението няма жилищни 

сгради, детски градини и училища.  

Представителните сценарии за големи аварии, свързани със спецификата на 

дейността на Еуроспед ЕООД, са следните: 

♦ Разсипване и/или разлив на вещества, опасни за околната среда и 

последващо замърсяване на води или почви 

♦ Запалване на запалими вещества и неблагоприятни въздействия вследствие 

на термичната радиация 
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♦ Пожар в склада за химични вещества и последващо обгазяване с продукти 

на горенето 

При разсипване или разлив на вещества, опасни за околната среда или вредни за 

човешкото здраве, може да възникнат локални неблагоприятни въздействия за 

човешкото здраве и околната среда. При подобни аварийни ситуации е достатъчно да се 

осигури действията на персонала да са адекватни (да са описани в инструкциите за 

работа и да са заучени от работещите в обекта) да са налични индивидуални средства за 

защита. Необходимо е и складовото помещение да няма пряка връзка с канализацията. 

При запалването на запалими вещества и последващи неблагоприятни въздействия 

вследствие на термичната радиация, бе приет най-консервативния вариант, който 

приема, че са запалени всички налични количества опасни вещества и те изгарят 

напълно. При моделирането на подобен сценарий бяха получени стойности на термична 

радиация, водеща до изгаряния втора степен и до болки вследствие на 60 секундна 

експозиция съответно около 13 и 22 метра.  

При моделирането на токсичен облак от продукти на горенето вследствие на 

пожар, бе възприет най-неблагоприятния вариант – изгаряне на максимално количество 

вещества и почти стехиометрично превръщане в токсични продукти на горенето, като бе 

прието, че това е веществото с най-неблагоприятни токсикологични характеристики, а 

именно хлороводород. При моделирането на географския обхват на разпространението 

на токсичните пари бе установено, че концентрации, надхвърлящи дозата, 

непосредствено опасна за живота и здравето, могат да бъдат достигнати до 160 метра.  

 

Анализ на възможните аварии в обекти  заведени като ПОО  по общини: 

 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 

При производственна авария в ПЗ " Загорка"  може да изтече  5 т. Амоняк, при което ще 

се очаква да се създаде вторично огнище на химическо замърсяване със смъртоносна 

концентрация с радиус 850 м. и поразяваща  концентрация  с радиус 1750 м. 

   При производственна авария в "Градус-1"  може да изтече 4 т. амоняк при което ще се 

очаква да се създаде вторично огнище на химическо замърсяване със смъртоносна 

концентрация с радиус 400 м. и поразяваща  концентрация  с радиус 720 м. 

    

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
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“Арсенал” АД разполага с големи количества киселини, взривни вещества и 

пожароопасни продукти. По-голямата част от тях са концентрирани в Завод-3 (олеум -35 т., 

сярна киселина - 50 т , азотна киселина - 40 т., отработени киселини - 1000 т.) 

Разлив от резервоар за азотна киселина вследствие на техническа повреда на 

оборудването (корозия) или операторска грешка: Една от четирите алуминиеви цистерни 

с обем 80 м3 изтича в киселиноустойчивия бетонен котлован. Той има площ 500 м2 . 

Получава се токсичен облак с размери няколко километра. Зоната, в която престоя на 

хора не бива да бъде по-дълго от едни час, за да няма съществени здравословни 

проблеми, е с размери 200 до 2000 метра. През този час спасителните екипи извършват 

евакуация на работещите в зоната. СНАВР продължават по аварийния план. Община 

Казанлък въвежда в действие Външен авариен план за авария в „Арсенал” АД. 

Разлив от резервоар за олеум вследствие на техническа повреда на оборудването 

(корозия) или операторска грешка: Една от трите железни цистерни с обем 65 м3 изтича 

в киселиноустойчивия бетонен котлован. Той има площ 200 м2 . Получава се токсичен 

облак с размери няколко километра. Зоната, в която престоя на хора не бива да бъде по-

дълго от едни час, за да няма съществени здравословни проблеми, е с размери 400 до 

3000 метра. През този час спасителните екипи извършват евакуация. СНАВР 

продължават по аварийния план. 

Като се има предвид преобладаващата посока и скорос на вятъра (300°-340° и 1 m/s), се 

очаква в зоната на смъртоносната концентрация да попаднат около 500 работници и около 

7000 души местно население от селата Розово и Бузовград. 

В завод - 2, 3 и 4 е възможно да възникнат пожари, които да предизвикат големи 

взривове. 

Пожар в склад за диетилетер: Цистерните или варелите, в които се съхраняват 10 

тона от течността са обхванати от пламъците. Диетилетерът започва да се изпарява и 

разрушавайки цистерната или варелите се взривява. Получава се взривна вълна, която 

предизвиква разрушения. Диаметърът на зоната на поражение е 200 – 400 м. В нея има 

ранени хора и разрушения. Спасителните екипи извършват евакуация. СНАВР 

продължават по аварийния план. 

Запалване на склад, в който се съхраняват 100 т. магнезий: Поради бързото му 

разрастване прахообразния метал се взривява. Възникват сериозни щети. Складът е 

разрушен. Взривната вълна е много силна. Благодарение на обаловката тя се насочва под 

45° нагоре и поради това причинява минимални поражения върху околните сгради и 

движещите се по площадката на склада хора. Без обваловка и другите прегради от 

площадката на завода  взривна вълна би разрушила  всички сгради на разстояние  300 м. 

от епицентъра на взрива, а намиращите се навън хора в периметъра от 280 до 250 метра 

щяха да загинат или бъдат ранени. Ще се образува и огнено кълбо, което ще причини 
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изгаряния на персонала.  Спасителните екипи извършват евакуация. СНАВР продължават 

по аварийния план. 

В завод - 6 има водородна станция за 40 м³ газ, която е врзиво и пожароопасна. При 

пожар и взрив във водородна станция вследствие на техническа повреда или 

операторска грешка се получава горящ облак с размери 200 – 400м. Спасителните екипи 

извършват евакуация. СНАВР продължават по аварийния план. 

“Катекс” АД  разполага с оцетна киселина – 8 т., мравчена киселина - 2 т.,  натриева 

основа – 300 кг., сярна киселина – 340 кг. и запалимата суровина натриев хидросулфит–1 т. 

 В следствие на предприетите мерки за снижаване  на риска от възникване на 

промишлена авария с отделяне на ОХВ, в предприятието се използват химикали, които се 

съхраняват и пренасят в малообемни опаковки (пластмасови цистерни, туби и варели). 

Въпреки това при масов пожар е възможно да се отделят циановодороди, серен дву-и 

триокиси, въглероден окис, въглероден двуокис, амоняк, алдехиди, кетони, въглеводороди, 

амини, акрилнитрил, фосген, етилен, толуол, азотни окиси, и др. При това  ще се създаде 

опасна зона със смъртоносни концентрации с радиус - 75 м. и зона на поразяващи 

концентрации с радиус 200 м. 

В зоната със смъртоносни концентрации се очаква да попаднат около 200 човека.   

Авариите е възможно да настъпят при  нарушаване правилата за техническа безопасност, 

лоша експлоатация на контролно измервателните уреди, липса на надзор за експлоатацията 

на спомагателните съоръжения, нарушаване на технологичните процеси, земетресения от 

висока степен, падане на летящ апарат, терористичен акт или други случайни събития.  

“БЪЛГАРИЯ-К” АД разполага с: натриева основа – 52 т.;сярна киселина - 18 т.; солна 

киселина - 2 т.;натриев хидросулфид - 920 kg.; 

При масов пожар във фирмата е възможно  отделяне на отровни газове /цианиди, 

въглеводороди и серни окиси, които създават зона със смъртоносна концентрация 100-150 

м. В тази зона е възможно да попаднат около 200 човека. 

“СЕВТ” АД -  разполага с:  

♦ готова продукция – 10 т.,  

♦ полиамидна   коприна - 1 т.;  

♦ бои и химикали – 1,2 т.;  

♦ латекс - 1 т.;  

♦ етилацетат - 200 кг.; 

В производствените цехове се съхранява незначително количество готова продукция и 

суровини, необходими за работа на смяната. Най-голяма опасност за персонала може да 

възникне при  масов пожар в склада за готова продукция, като ще се отделят въглероден 

окис, въглероден двуокис, амоняк, алдехиди, амини, акрилнитрил, азотни окиси и други, 

които ще бъдат опасни за работната смяна от 60 човека. 
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“БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС” АД  разполага с:  

♦ метилов алкохол–130 т.;  

♦ етилов алкохол – 6 т.;  

♦ хексан – 16 т. 

Отделят се  газове, които създават зона на смъртоносна концентрация с радиус 75 м. и 

зона на поразяваща концентрация - 150 м. В зоната попадат около 300 души от 

предприятието и работници от съседните предприятия на територията на  бившата фирма 

“Първи май – К” АД  с около 300 - 400 човека. 
 

“Капрони” АД съхранява: пропан бутан-8 т.; Натриева основа–1 т.; натриев цианид-1,1т.  

При масов пожар може да се създаде зона на смъртоносна концентрация с радиус 100 м. 

и зона на поразяваща концентрация с радиус 200 м., в която може да попаднат около 500 

работници. 

   “Петролна база- Казанлък”   съхранява:  

♦ 8 000 т. бензин;  

♦ 3 500 т. промишлено гориво;  

♦ 2 500 т.  авиобензин;  

♦ 850 т. масла. 

При масов пожар ще се засегнат районите на петролната база с обслужващ персонал от 

15 човека. 

 

ОБЩИНА ЧИРПАН 

„Анкъл Статис”ЕООД   - завод за замразени зеленчуци и плодове. За обезпечаване 

работата на хладилните камери и камерите за дълбоко замразяване се използва 

амонячно-хладилна инсталация / АХИ / работеща с 8 т. амоняк. За намаляване на риска 

от безконтролно изтичане на амоняка в АХИ има монтирани 4 бр. газсигнализатори – 2 

бр. над двете цистерни и 2 бр. над петте компресори. В котелното, работещо с пропан-

бутан / 20 м³ цистерна /, има монтирани 3 бр. газсигнализатори – от които 1 бр. при 

изпарителя. и 2 бр. в помещението на котелното.  

Във връзка с безопасността при работата в предприятието е изградена локална GPS 

система за автоматично оповестяване на техническия състав при промяна  в параметрите 

за работа на АХИ. Независимо от това при разглеждане на възможните сценарии за 

авария е прогнозиран вариант за безконтролно  изтичане на амоняк, при което радиусът 

на разпространение на първичния облак би достигнал вероятно 880 м., а на вторичния 

облак до 986 м. При това положение замърсения въздух може да достигне – според 

посоката и скоростта на вятъра в приземния слой – до съседните обекти: Завода за 
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мебелни плоскости; ЕЛ. подстанцията; ПГ по селско стопанство; бул. „Георги 

Димитров” и МБАЛ; главен път II-66- околовръстен участък на гр. Чирпан и ЖП 

линията София-Бургас в участъка на гр. Чирпан. Оповестяването им е организирано чрез 

телефони и GSM, както в работно време, така и в извънработно и почивните дни чрез 

охраната на обекта.   

ОБЩИНА РАДНЕВО 

“РЕМОТЕКС” АД има изградена ацетиленова станция, парова централа, склад за ГСМ. 

Кислородната станция е с високо налягане над 6.4 аt., ниски температури на втечнени  

газове- /106р/. Високи налягания на бутилките с кислород 15-16 Mpa. При пропуск на 

комуникациите, има изтичане на кислород и азот, което може да доведе до образуване на 

взривоопасни смеси и вторични  замърсявания с големи мащаби. 

Рисковите инсталации и съоръжения в кислородната станциия са: компресор 4М10/4070, 

адсорберен блок, кислородна установка К-04, кислородопроводи, въздухупроводи, 

кислородни бутилки.  

В ацетиленовата станция е възможно взривяване, вследствие на запалване на 

ацителенови генератори и склад за карбид. При парокотелна станция и ГСМ е възможно 

запалване на въглища, мазут, кабелни линии, цистерни ГСМ и мазутни баки 2 х400 т., 

резервоари за ежедневни нужди. Във фирмата има множество сгради за масово 

пребиванане на работници и служители. 

 

Рудник  “ТРОЯНОВО – СЕВЕР”  разролага с един основен  склад за ГСМ с вместимост 

на резервоарите 25 м³ бензин и 25 м³ дизелово гориво, поединични резервоари за 

двигателни масла с обща вместимост 12 м³.  

 

   Има обособена  площадка за  свежи и отработени масла с вместимост 4 м³. Във всеки 

основен участък на рудника, в това число и на ЖП транспорта, подбивни машини и 

водоотлив, са  устроени складове за газьол с цистерни до 8 м³.  

Във всяка подстанция има (13 броя)   складове за трансформаторно масло от цистерни от 

3 и 5 т.  

Взривоопасни материали -бутилки с пропан бутан - 40 бр. се съхраняват в основен склад 

и буферни складове по 8 бр. 

При аварии и пожари могат да се отделят токсични вещества, опасни за здравето на 

хората, надвишаващи праговите концентрации. 

Поради грешка и небрежност е възможно да възникнат пожари с отделяне на въглероден 

диоксид  и серен диоксид, които ще са опасни за здравето на работещите в предприятието 

и населението в с. Ковачево, поради близоста на склада до населеното място. 
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Рудник “ТРОЯНОВО-1” разполага с един основен  склад за ГСМ с вместимост на 

резервоарите - 50 м³ за бензин и 2 бр. по 50 м³ за дизелово гориво.  Има обособена  

площадка за  свежи и отработени масла и греси. Разполага със следните химически 

вещества и продукти: 

Гара “Разделна”  - една цистерна до 60 т. газьол, 4 х 3 т. дизелово масло, 60 т. ЖП 

цистерни керосин,; 

ЕЛ. Депо -5 т. дизелово масло, 200 л. сярна киселина; 

Локомотивно депо - 80 т. газьол, 3 х 6 т масло, 1 т. сярна киселина; 

Бензиностанция -50 т. бензин, 100 т. газьол, 34 т. масла, 5 т. масла във варели на открит 

склад 

Участък – Разкривка - 8 т.газьол 

Участък – Добив - 29 т. газьол,  

Участък – Насипища - 10 т. газьол, 4 т. - масла, 20 х 200 литра масла; 

Участък – РТНК -1-10 т.газьол; 

Участък – РТНК -2- 8 т.газьол; 

ГСМ - геоложка база - 3 т. газьол, 5 т. бензин. 

При аварии и пожари магат да се отделят токсични вещества, опасни за здравето на 

хората, надвишаващи праговите конзцентрации. 

 

 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 

“БРИКЕЛ” АД съхранява киселини, взривоопасни материали, и пожароопасна продукция.  

№ Наименование на ОХВ Складова 
емкост 

Налични 
количества 

Начин на съхранение 

1. Натриева основа 48% 165 т. 114 т. ст. цистерни–6 бр. 

2. Сярна киселина 95% 200 т.  ст. цистерни – 4 бр. х 50 т. 

3. Амонячна вода  4 т. 1 т. ст. цистерни – 2 бр. х 2 т. 

4. Водород 110 м³ 85 м³ 11 бр. ресивери х 10 м³ 

5. Мазут 4 000 т. 274 т. ст. цистерни – 2 бр. х 2 000 т. 

6. Бензин 7 т. 2 т. ГСМ станция – 1 бр. резервоар 

7. Дизелово гориво 92 т. 46 т. ГСМ – 2 х 30 т.,  
1 х 12 т., 1 х 20т. 

8. Машинни масла 360 м³ 0 ст. цистерни – 3 бр. х 60 м³ и  
6 бр. х 30 м³. 

9. Газьол 16 т. 6,8 т. ст. цистерни – 2 бр. х  6т. и 
1бр.- 4 т. 

10. Машинни масла 44 м³ 0 ст. цистерни – 2 бр. х 10 м³ и  
4 бр. х 6 м³. 
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За охлаждане на генераторите се използва водород. Генераторите съдържат 80 м³ водород 

с работно налягане 0.5 до 1,5 at. 

Водородът се произвежда в електролизерна станция от два електролизера тип СУУ-4 с 

производителност 4 м³  водород на час и работно налягане до 10 atm., чрез разлагане на 

водата на водород и кислород. Кислорода се изпуска в атмосферата. 

В обекта има  сгради за масово пребивавене на хора с общ брой около 700 човека. 

При пожар в химичен цех на централата е възможно изтичане на големи количества 

киселини, вследствие на което ще се създаде вторично огнище на химическо замърсяване с 

радиус 500 м. и поразяваща концентрация - 3 км. Като се отчета преобладаващата посока и 

скорост на приземните въздушни слоеве / 300 °  и скорос 1  m/s в зоната на смъртоносна 

концентрация се очакват да попаднат около 800 роботници. 

Пожар е възможно да възникне от вторично запалване на водород при изпускане от 

уплътняващите лагери и извършване на огневи работи в близост или силно искрене на 

четковия апарт на генератора. 

Взрив е възможно да възникне в електролизера, ресиверите или в генератора вследствие 

на замърсяване чистотата на водорода. 

За предотвратяване на пожар в генератора на всеки газов пост са постоянно 

подсъединени по три бутилки въглероден двуокис за аварийно запълване на генераторите  

с въглероден двуокис 

 

“ЕНЕРГОРЕМОНТ” АД  има ацетиленова станция, парова централа, ГСМ, кислородна 

станция. Кислородната станция е с високо налягане над 6,4 Mpa, ниски температури на 

втечнените газове- 186°С, високи налягания на бутилки с кислород 15-16 Mpa. 

При пропуск на комуникациите ще изтече кислород и азот, водещо до образуването на 

взривоопасни смеси и произтичащи от тях пожари. Рискови инсталации и съоръжения в 

кислородната станция са: компресор 4М10/4070, адсорберен блок, кислородна установка 

К-04, кислороводи, въздухопроводи и неизправни кислородни бутилки. 

В ацетиленовата станция е възможно взривяване, вследствие на запалване на 

ацетеленовите генератори и склад за карбид.; 

При парокотелната станция и ГСМ е възможно запалване на въглища, мазут, кабелни 

линии, цистерни за ГСМ и на мазутни баки 2х400 т., резервоари за ежедневни нужди.  

Във  обекта има множество сгради за масово пребиваване на работници. 

 

Рудник “ТРОЯНОВО-3”  - разролага с един основен  склад за ГСМ с вместимост на 

резервоарите - 2 бр. по 25 м³  и 30 м³ за бензин и 2 бр. по 25 м³ и  50 м³ за дизелово гориво.  

Има обособена  площадка за  свежи и отработени масла и греси.  
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При аварии и пожари могат да се отделят токсични вещества, опасни за здравето на 

хората, надвишаващи праговите концентрации. 

1.4. БИОЛОГИЧНО ЗАРАЗЯВАНЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ 

Съществуващите производствено-икономически условия и структура на селското 

стопанство в страната, географското разположение на Република България и влошената 

международна епизоотична и епифитотична обстановка, недостатъчният контрол при 

търговията и вносно-износния режим с живи животни и продукти от животински и 

растителен произход създават условия за възникване на огнища на биологично 

заразяване.  

Огнища на биологично заразяване са територията с намиращите се на нея хора, 

животни, съоръжения, 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 хора, 

животни и растения. 

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. Не е изключена и диверсия – най-често се заразяват 

водоизточници, складови помещения,  фуражи, земеделски площи. 

Размерите на огнището на биологично заразяване зависят от биологичните агенти, 

техните количества и методите на приложение, от плътността на населените места, от 

наличието на възприемчиви животни и растения, от метеорологичните условия, от 

годишния сезон и характера на времето в момента на появяването им.  

1.5. МАСОВИ ГОРСКИ И ПОЛСКИ ПОЖАРИ. 

Пожарът - неконтролируемо горене във времето и пространството, свързано със 

заплаха за собствеността, живота и здравето на хората,  като стихийно бедствие за 

областта, е особено характерен за големите горски и полски масиви и възниква от 

гръмотевични бури, умишлено или при нарушаване на технологичната дисциплина в 

обектите на дървообработващата, текстилната, химическата и т.н. промишленост, 

работещи със синтетични влакна, каучукови изделия, багрила, взривоопасни, 

леснозапалими и горими материали, отделящи силно токсични вещества. 

Територия – Регионална дирекция  горите - Стара Загора и седемте териториални  

Държавните горски стопанства в Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Гурково, Стара Загора 

и Чирпан и Държавната дивечовъдна станция "Мазалт" - с. Г. Сахране към Югоизкочно 



 59 

предприятие с център гр. Сливен осъществяват управлението на Държавния горски 

фонд, както и контрола върху възпроизводството, ползването, опазването и 

строителството в горите частна и общинска собственост в Старозагорска област. 

Площта на горския фонд в Област Стара Загора е 169 288 ха, която е разположена 

на територията на 11 общини. Тя включва гори и земи по южните склонове на 

Централна Стара планина, Същинска Средна гора, северозападните разклонения на 

Сакар планина, Чирпанските възвишения и единично разпръснати горски комплекси в 

равнината. Релефът е твърде разнообразен - равнинен, нископланински и силно пресечен 

планински. Надморската височина в региона варира от 105 м при река Марица до 2276 

м. при връх Триглав в Стара планина. 

Горските масиви в областта с повишена опасност 1 клас /иглолистни гори/, заемащи 

площ 86 205 ха, представляват 50,25% от целия горски фонд. Най-голяма е вероятността 

от възникване на горски пожари в общините Казанлък,Мъглиж, Николаево, Гурково, 

Павел баня, Гълъбово, Братя Даскалови и Стара Загора. 

Полските площи в областта с повишена опасност, заемат 1 100 000 дка, като най-

мащабни са в землищата на общините Стара Загора, Чирпан и Раднево. 

Опасност за замърсяване на околната среда и здравето на населението създава 

произволното палене на стърнища. 

Изводи: 

От прогнизираната обстановка произтичат следните изводи: 

1. При масови пожари /горски, полски и в промишлени обекти/ е необходимо 

извършване на бързи пожарогасителни и спасителни  работи от специализираните и 

доброволните сили и средства в областта. 

2. Бързо изменящата се обстановка при пожари налага: 

♦ Разузнаване на мащабите на пожарите при възникване на масови горски и 

полски пожари.,   

♦ Оповестяване и привеждане в говност на силите и средствата за извършване 

на пожарогасителни и  спасителни  работи. 

♦ създаването на резерв от сили и средства; 

Основни задачи: 

♦ Оповестяване и привеждане в готовност на силите и средствата за извършване 

на пожарогасителни и спасителни работи; 

♦ Извеждане, изнасяне и оказване на първа помощ на пострадалите. 

♦ Разузнаване площа, която е обхванал пожара и необходимостта от 

допълнителни сили и средства за пожарогасене. 
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♦ Организиране и осигуряване на  безпрепятствено движение и условия за 

работа на пожарогасителните екипи. 

♦ Организиране на  медицинско осигуряване.  

♦ Издирване на хора и животни засегнати от пожара. 

♦ Организиране  снабдяването с вода за пожарогасене, питейни  и санитарни 

нужди. 

♦ Извеждане на населението от застрашените от пожара населени места. 

♦ Организиране доставката на храна до участващите в пожарогасенето. 

♦ Организиране  наблюдение след потушаването  на пожара. 

1.6. НАВОДНЕНИЯ 

На територията на област Стара Загора е възможно да възникнат наводнения: 

• по поречието на  река Тунджа и притоците и – р.Тъженска, р.Габровница, 

р.Лешница, р.Крънска, р. Мъглижка, р. Борущенска, р.Сливитовска, р.Радова, 

р.Лазова, р.Саплама, р.Турийска р.Гюрля– При проливни дъждове във водосбора 

може да предизвика наводнение по поречията на територията на: община Павел баня с 

тежки последици в селата Осетеново, Алескандрово, Търничене Турия и Скобелево; 

община Казанлък – може да залее пречиствателната станция за отпадни води, северните 

окрайнини на с.Бузовград, центъра по парашутизъм до с.Овощник, помпените станции 

на фирма “Арсенал” при с.Розово, източната част на с.Крън, източна част на с.Голямо 

Дряново; община Мъглиж – заливане на северните окрайнини на с.Ягода, южните 

окрайнини на с.Юлиево, помпените станции при с.Зимница за питейно битово 

водоснабдяване на град Стара Загора. 

• По поречието на р.Сазлийка и притоците и р. Блатница, р.Бяла Рада, 

р.Соколица, р.Овчарица р.Бедечка: р.Блатница- в землището на община Раднево с 

опасност от заливане на ниските части на града. Гр.Раднево е застрашен от заливане при 

висока водна вълна, която би се образувала при повреда или скъсване на стената на един 

или няколко язовира от Системата за отвеждане на водите на яз.”Овчарица”. 

Наводняване на прилежащите на реката  квартали в гр. Раднево при преливане /над 25-

30 куб.м/сек/  на яз. „Раднево” или скъсване на язовирната стена. При това е възможно  

прекъсване на пътя Раднево – Стара Загора;  р. Бяла Рада -  Наводнение в с. Сърнево, 

община Раднево при поройни дъждове - над 70 -100 л/м² във водосбора източно от гр. 

Стара Загора, между с. Люляк и с. Братя Кунчеви ; р. Соколица – Наводнение в с. 

Обручище, община Гълъбово при поройни дъждове или обилно снеготопене във 

водосбора на реката; Наводнения на територията на община Стара Загора се очакват от 

преливане водите на р.Бедечка. При внезапно скъсване преливната стена на езеро 

“Загорка”, времето за провеждане на мероприятията по защита на населението, 
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метериалните и културни ценности ще бъде ограничено; Поройните води на р.Сазлийка 

в участъка от с.Кирилово до с.Бъдеще заливат ниската част  на с.Ракитница и 

североизточната част на с.Бъдеще, като се прекъсва шосето Стара Загора – 

Димитровград. 

• Катастрофални наводнения могат да настъпят в резултат на аварийно изпускане на 

водите, пълно или частично разрушаване  на стената на яз. „Копринка”: При проливни 

дъждове и изпускане от язовира на водни количества над 220 куб.м/сек ще 

възникне: наводнение в община Казанлък в селата Бузовград, Розово и Овощник,  част 

от обектите на “Арсенал”АД, “НИТИ”, Националния център по парашутизъм, 

минерални бани “Овощник” и други по малки обекти. Времето за оповестяване и 

извеждане на населението е 20-30 мин.; Разрушаване на защитните диги, изградени 

покрай реката; заливане на помпените станции в района на с. Ягода и с. Зимница, както 

и бункерните и шахтови кладенци, осигуряващи захранването с питейна вода  на гр. 

Стара Загора; Наводнение в община Мъглиж – в селата  Ягода, Юлиево, Зимница. 

Времето за оповестяване и извеждане на населението е в зависимост от количеството на 

изпусканата вода е 40-50 мин. ; Наводнение в община Николаево – гр. Николаево и с. 

Нова махала. Времето за оповестяване и извеждане на населението е в зависимост от 

количеството на изпусканата вода е 50-60 мин.; Подкопаване и събаряне на 

електрически стълбове от далекопроводи, преминамащи в близост до коритото на р. 

Тунджа; Възможно е нарушаване на конструктивната устойчивост или пълно 

разрушаване на мостовете над р. Тунджа в община Казанлък и в община Мъглиж; 

община Николаево- заливане на южните окрайнини на с.Нова махала и град Николаево.  

1.7. СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ 

Рязката промя на на температурата през зимата довежда до обилни снеговалежи, 

съпроводени със силен вятър. Образуват се снежни преспи и може да възникне 

усложнена обстановка в участъци от републиканската пътна мрежа, в районите на 

високопланинските проходи  и по железопътната мрежа.  Обледяват  се далекопроводи и 

откритите съобщителни съоръжения. 

Снежните бури и снегонавявания  като бедствено явление с проявление на 2 - 3 

години, най-силно се изразяват в планинските райони и откритите части на областта,  

където  населени места и райони остават с нарушено електро- и водоснабдяване, 

снабдяване с храна, фураж и с прекъснати транспортни и свързочни връзки. Ежегодно 

около 50-60% от територията на областта  е застрашена от снегонавявания.   

В област Стара Загора  е възможно да се създаде бедствено положение в една или 

няколко общини или на територията на цялата област. При това положене са възможни 

следните критични ситуации: 
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♦ прекъсване пътищата до населените места; 

♦ прекъсване на електрозахранването, съобщителните връзки и 

водоснабдяването на населени места; 

♦ нарушаване транспортното осигуряване на населението в населените места и 

извън тях по общинската и републиканската пътна мрежа; 

♦ нарушаване снабдяването на населението с хранителни продукти, питейна 

вода и материали за отопление; 

♦ хора и животни останали без подслон, храна и питейна вода в населени места, 

хижи и по пътищата на областта и при пътно транспортни произшествия. 

При зимното поддържане на пътната мрежа  не може да се осигури еднакво 

експлоатационно състояние и еднакви условия за движение по всички пътища през 

целия зимен период. Пълното отстраняване на снежната покривка, обледеняването  и 

заледяването по пътищата, на всякъде и по всяко време е практически невъзможно и 

икономически неоправдано. Експлоатационното състояние на пътищата през зимата 

зависи от характера и мащабите на снежно-ледовите явления, степенуване на пътищата, 

интензивност на движението, прилаганите способи в работата за ликвидиране на 

последствията от кризисната ситуация и др. За характеризиране на това състояние се 

използват нивата за зимно поддържане на пътищата в зависимост от интензивността на 

движение. При определяне на рационалните нива на зимното поддържане на отделни 

пътища се взема в предвид и наличието на материално-техническите ресурси и 

наличните финансови средства. 

Републиканската пътна мрежа е разделена на четири степени /класа/ в зависимост от 

интензивността на движението. На територията на област Стара Загора е изградена 

пътна мрежа както следва: 

♦ първа степен /клас/ - с дължина -                 321,800 км. 

♦ втора степен – с дължина -   115,400 км. 

♦ трета степен – с дължина -   1196,200 км. 

♦ четвърта степен /общинска п.м./ - дължина- 1633,400 км. 

При обилни снеговалежи и образуване  на снежна покривка с дебелина над 10-15 см и 

продължаващо снеговалене, придружено с вятър със скорост над 8-10 м/сек на 

територията на област Стара Загора ще се създаде сложна обстановка, което налага 

привеждане в готовност на част или на цялият Щаб за изпълнение на Областния план за 

защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб. 

Републиканската пътна мрежа е разделена на четири степени /класа/ в зависимост от 

интензивността на движението. На територията на област Стара Загора е изградена 

пътна мрежа както следва: 
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♦ първа степен /клас/ - с дължина -                 321,800 км. 

♦ втора степен – с дължина -   115,400 км. 

♦ трета степен – с дължина -   1196,200 км. 

♦ четвърта степен /общинска п.м./ - дължина- 1633,400 км. 

При обилни снеговалежи и образуване  на снежна покривка с дебелина над 10-15 см и 

продължаващо снеговалене, придружено с вятър със скорост над 8-10 м/сек на 

територията на област Стара Загора ще се създаде сложна обстановка, което налага 

привеждане в готовност на част или на цялата Постоянна областна комисия за защита на 

населението при бедствия, аварии и катастрофи. 

При зимни условия в област Стара Загора се образуват снежни навявания и поледици и 

се затруднява движението най-често в следните пътни участъци, имащи съществено 

значение за националното стопанство: 

 

 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА: 

♦ Стара Загора- Ягода – І клас пътна мрежа; 

♦ Стара Загора – Старазагорски минерални бани - V клас п.м.; 

♦ Стара Загора –Люляк-Зимница – ІV клас п.м.; 

♦ Стара Загора-Борилово-Пряпорец-Ново село – ІV клас п.м.; 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК: 

♦ Дунавци-Шейново-Шипка – ІІ клас п.м.; 

♦ Крън-Шипка-връх Шипка – І клас п.м.; 

♦ Бузовград-Средногорово- ІV клас п.м.; 

♦ Бузовград-Горно Черковище – ІV клас п.м.; 

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ: 

♦ Павел баня – Дунавци – І клас п.м.; 

♦ Павел баня-Турия – ІІІ клас п.м.; 

ОБЩИНА ГУРКОВО: 

♦ Гурково-Проход на Републиката – І клас п.м.; 

♦ Мъглиж – Гурково – І клас п.м.; 

♦ Гурково-Долно Паничерево-Нова Загора – ІІ клас п.м.; 

ОБЩИНА ЧИРПАН: 

♦ Чирпан-Стара Загора – І клас п.м.; 

♦ Чирпан-Пловдив – І клас п.м. 

♦ Чирпан-Братя Даскалови – ІІ клас п.м.; 

1.8.ЗАСУШАВАНИЯ, ГРАДУШКИ, ГРЪМОТЕВИЧНИ И  ВЕТРОВИ БУРИ. 
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Климатичните особености  на страната създават възможност за възникване на 

продължителни засушавания, смерчове, бури, градушки и други, които нанасят 

значителни материални щети.  

Съществен проблем за областта са засушаванията  и малкото източници за питейна 

вода, които не се използват навсякъде целесъобразно.    

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. Засушаването 

през последните години се очертава като един от основните проблеми в областта. 

Големи щети на селското стопанство ежегодно нанасят градушките, поради слабата 

въоръженост за борба с градушките. 

Смерчовите явления нанасят значителни щети, когато преминават над населени 

места, стопански обекти, горски и земеделски масиви, като не са изключени поражения 

на животни, а даже и човешки жертви. Те, като правило, трудно се прогнозират. 

Прашните бури са рядко явление за България. Прогнозата му е със сравнително добра 

сбъдваемост, което предполага и по-добри възможности за провеждане на превантивни 

мероприятия. 

1.9. СВЛАЧИЩА И СРУТИЩА .  

На територията на областта възникват бедствия, причинени от   срутища. При обилни 

валежи, снеговалежи и в резултат на бързо  снеготопене е вероятно активизиране на 

срутища в следните райони: 

♦ В община Стара Загора на път ІV-66061 км. 2+300 – с.Самуилово-с.Осларка; 

♦ В община Чирпан на път ІІ-534 км. 176+302 до 176+435 – с.Целина-с.Зетьово; 

♦ В община Гълъбово на път между с.Обручище-с.Медникарово; 

Съществува вероятност от възникване на срутища по следните пътища: 

♦ Проход Шипка;  

♦ Проход на Републиката; 

♦ В община Мъглиж на път между с.Дъбово и с.Радунци. 

Активизирането на срутищата ще доведе до цялостно или частично прекъсване на 

пътните артерии в тези участъци. Движението на земните пластове  представлява 

огромна заплаха за преминаващите по пътищата МПС и пешеходци. 

Активизирането на срутищата ще доведе до цялостно или частично прекъсване на ж.п. 

линията в участъка: 

♦ В община Мъглиж между с.Дъбово и с.Радунци. 
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1.10.ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ   

В условията на усложнена криминогенна обстановка и в резултат на терористични 

действия е възможно преднамерено предизвикване на бедствия, аварии и 

катастрофи с тежки последствия. 

Появяват се бедствия вследствие технологичната и преднамерена дейност на човека: 

пропадане на терени поради незапълнени минни галерии и солни извличания, 

възникване на земетресения по същата причина, разрушения от пробиви в стените 

на защитни диги и язовири. 

Дейностите по намаляване риска се заключават  в: 

♦ Провеждане на превантивна работа в частните и държавни институции с цел 

подготовка на състава, охраната за недопускане възможности за проява; 

♦ Проиграване на различни модели и варианти за овладяване на създадена кризисна 

ситуация в зародиш преди ескалация на напрежение; 

♦ Адекватна реакция от дежурните сили и средства по противодействие на заплахата 

от терористичен акт; 

1.11. НЕВЗРИВЕНИ БОЕПРИПАСИ И ДРУГИ  

На територията на областта има неустановени по количество и месторазположение 

невзривени авиационни, артилерийски, морски и стрелкови боеприпаси. 

Значителна част са запазили бойните си възможности и представляват смъртоносна 

опасност при неправилно боравене с тях. При попадането на такива боеприпаси в 

технологичния процес на металургични предприятия, работещи със скрап са възможни 

големи производствени аварии, свързани с човешки жертви и значителни материални 

загуби. 

1.12. АВТОМОБИЛНИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ И АВИАЦИОННИ КАТАСТРОФИ. 

През територията на област Стара Загора преминават основни жилезопътни пътища, 

пътища от Европейската пътна мрежа и магистрални пътища, по които се транспортират 

различни по количество и вид химически, пожароопасни и взривоопасни продукти. 

При аварии или катастрофи с железопътни или автомобилни цистерни е възможно да 

се получат разливи на химически опасни или токсични продукти, свързани със 

загазоване от разбични по мащаби райони, със замърсяване на почви от разливане и на 

водоеми от просмукване на продуктите. 

При самолетни катастрофи е възможно да  се получат голям брой жертви сред 

пътниците, и ако катастрофата е над населено място с възможни разрушения и 

допълнителни жертви сред населението, намиращо се в района на катастрофата. 

 

2.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИТЕ ОБЕКТИ И КРИТИЧНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЛАСТТА. 
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2.1.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗНАЧИМИТЕ КРИТИЧНИ МЕСТА И ПОО (ИНФРАСТРУКТУРА, 

ПРОИЗВОДСТВА) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА. 

2.1.1.ЗНАЧИМИ КРИТИЧНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА: 

♦ проход “Шипка”; 

♦ проход “Република”; 

♦ река Тунджа; 

♦ река Сазлийка; 

♦ язовирен район  “Копринка”; 

♦ язовирен район “Розов кладенец”; 

♦ язовирен район “Овчарица”; 

♦ магистрала “Тракия” – частта на територията на област Стара Загора; 

♦ пътища І-ви клас от Републиканската пътна мрежа; 

♦ ж.п. линии на територията на областта; 

♦ горски масиви в Стара планина; 

♦ горски масиви в Средна гора; 

♦ язовири, собственост на общините, частни язовири и язовири на “Напоителни 

системи” ЕАД;  

2.1.2.ЗНАЧИМИ ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИ ОБЕКТИ ОТ НС НА ТРИТОРИЯТА НА 

ОБЛАСТТА: 

♦ „ Зара газ” ООД – град Стара Загора- терминал за газ пропан-бутан и светли 

горива. 

♦ „Кълвача газ” АД  -  град Стара Загора -терминал за пропан-бутан.  

♦ „Еко България” ЕАД – град Стара Загора – склад за втечнени въглеводородни 

газове.  

♦ „Лукойл - България” ЕООД – ПСБ /Пласментно снабдителна база/ „Стара 

Загора”- Складова база за дизелово гориво, а от 01.04.2000г. и на бензин.   

♦ „Нафтекс Петрол” ЕООД – база Стара Загора – складово предприятие за 

приемане, съхранение и експедиция ( търговия ) на петролни продукти – бензин, 

дизелово гориво, газьол и газьол за промишлено-комунални цели ( ГКПЦ ).  

♦ ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД -  с. Ковачево община Раднево, е най-голямата 

топлоелектрическа централа в България. Тя е базова кондензационна, предназначена да 

работи в основния товаров график  на електроенергийната система на страната.  

♦ ТЕЦ „Контур Глобул Марица изток 3” АД – с. Медникарово община Гълъбово, е   

с основна дейност получаване на електрическа енергия на базата на изгаряне на 

лигнитни въглища от Източно Маришкия минен басейн.  
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♦ „Ей И ЕС Марица изток 1” АД – гр.  Гълъбово, е   с основна дейност получаване 

на електрическа енергия на базата на изгаряне на лигнитни въглища от Източно 

Маришкия минен басейн.  

♦ Брикел ЕАД-Гълъбово – производство на електроенергия и брикети; 

♦ „Строй проект” ЕООД – Ст. Загора – предприятие за производство на средства за 

модифициране на времето. 

♦ „Линде газ” ЕООД – Ст. Загора – станция за разделяне на въздуха и пълначна база 

за течни и газообразни продукти. 

♦ „Еуроспед” ЕООД – Ст. Загора - склад за съхранение на препарати за растителна 

защита. 

♦ Мини “Марица изток” ЕАД – добив на въглища на производство на 

електроенергия;  

♦ “Прогрес” АД - топят, леят, режат, пресоват и обработват метали; 

♦ “Пресков” АД - топят, леят, режат, пресоват и обработват метали; 

♦ “Хранинвест – Хранмашкомплект” АД гр. Ст. Загора е водеща българска фирма 

в областта на хранително-вкусовото машиностроене за производство на неръждаеми 

съдове (резервоари) за винарската, млекарската и др. хранително-вкусови 

промишлености.   

♦ “Бъдещност” в Чирпан е производител на селскостопанска техника.  

♦ “М+S Хидравлик”  в Казанлък за производство на хидравлични машини и 

елементи.   

♦ “Арсенал” АД в Казанлък е специализирана в производството на военна 

продукция.   

♦ “ДЗУ” АД – Стара Загора - произвежда инструменти и инструментална 

екипировка, детайли от пластмаси, извършва монтаж на печатни платки, универсална и 

прецизна механична обработка и др., заключващи системи, машини, изключватели. 

♦ “Катекс” АД в гр.Казанлък - производител на вълнени платове;  

♦ “Руно”  – Казанлък АД – свързано с «Катекс» - за обработка на вълна;  

♦ “България –К”АД – производство на памучни прежди и платове; 

♦ “Филтекс” АД – гр. Казанлък – производство на платове от изкуствена коприна;  

♦ “Севт” АД  в гр.Казанлък - производство на технически тъкани и изделия от тях;  

♦ “Ембул инвестмънт” АД в гр.Стара Загора -производство на синтетични прежди и 

тъкани; 

♦ “ Загорка” АД в гр.Стара Загора – производство на бира  с марките: Загорка, 

Ариана, Голд, Столично, Хайнекен, Амстел и Мърфиз. Пивото е една от емблемите за 

Стара Загора. Пивоварната е част от групата на Хайнекен.   
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♦ “Домейн Менада”  – Стара Загора - винарската изба.   

♦ “Бисер олива” АД и “Гайтек олива”   в гр.Стара Загора за производство на олио и 

масла за сладкарската промишленост;  

♦  “Конекс Тива” ООД – Братя Даскалови; “ Загора фрукт” АД и “Радулов” ЕТ за 

производство на безалкохолни напитки.  

♦ “Средна гора” АД  в гр.Стара Загора - мебелна промишленост; 

♦ “Габровница” АД в с.Долно Сахране, община Павел баня-   производител на 

фурнир и плоскости от дървесина.   

♦ “Градус 1” ЕООД - производството на яйца и птиче месо; 

♦ “Евровърхът” в гр.Стара Загора - кланица за птици. 
 

2.2.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЛАСТТА.  

Критичната инфраструктура в област Стара Загора е представена в Приложение №-4. 

 

2.3.КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ПОО ПО СТЕПЕН НА УЯЗВИМОСТ, ВАЖНОСТ И РИСК ЗА 

НАСЕЛЕНИЕТО.  Категоризацията на ПОО е представена в Приложение №-4. 

2.4.КАРТА/И НА ОБЛАСТТА С УЯЗВИМИТЕ (КРИТИЧНИТЕ) МЕСТА, КРИТИЧНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА И ПОО (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗОНИТЕ ИМ ЗА АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ). 

/Приложение №-6 – съхранява се при дежурния в ОКИЦ/ 

 

3.ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ВЪЗМОЖНИТЕ БЕДСТВИЯ. 

В област Стара Загора е възможно възникването на различни по вид бедствия, които 

могат да предизвикат значителни загуби в човешки и материални ресурси .  

Прогнозата на възможните събития показва, че тяхното проявление ще доведе до 

сериозни затруднения в нормалната работа на инфраструктурата в районите на бедствия, 

ще се нарушат жизнено важни системи за управление и нормалното функциониране на 

националното стопанство. 

Най-сложна обстановка ще се създаде при разрушително земетресение и авария в атомна 

електроцентрала. 

За овладяване на кризисните ситуации, намаляване на загубите и ликвидиране на 

последствията е необходимо планиране и съгласуване на мероприятията по защитата на 

населението и собствеността от органите на изпълнителната власт, местното 

самоуправление и местната администрация, организациите със стопанска и идеална цел 

под ръководството на постоянните комисии. 

Характерът на последствията от вероятните бедствия изисква готовност за използване 

на всички способи и средства за защита на населението и националното стопанство и 
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провеждане на предварителни мероприятия за недопускане и намаляване на вредното им 

въздействие.  

Изключително важно значение за успешната защита на населението имат 

превантивните  дейности и особено такива, които позволяват да се прогнозира появата и 

/ или развитието на бедствените явления, както и за отстраняване на предпоставките за 

аварии и катастрофи. Необходимо е да се полагат непрестанни грижи за укрепване на 

областните сеизмологични, метеорологични и хидрологични системи за наблюдения и 

прогнози и се развиват техните предупредителни функции.  

Възможните последствия за населението при възникване на бедствия налагат 

непрекъснато и целенасочено обучение по способите за защита и самозащита и 

своевременно информиране. 

За осигуряване провеждането на спасителните и неотложните аварийно-

възстановителни работи и осигуряване условия за живот в бедстващи райони е 

необходимо създаването на запаси от материално-технически и финансови средства и 

регламентиране на реда и начините за използването им. 

3.1. ОБЩИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА РИСКА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ: 

1.Най-тежка обстановка ще се създаде в гъсто застроената, централна градска част и 

промишлените райони на големите градове и местата със старо и несъобразено с 

антисеизмичните изисквания строителство, както следва:  

• Очаква се сеизмично проявление с Магнитут  5,5-6,5 по Рихтер и с изразен 

интензитет VIII-IX по МШК на територията на община Чирпан, община Братя 

Даскалови, община Опан, община Гълъбово, община Раднево и 45% от община Стара 

Загора /изключен гр.Стара Загора/. Съществува вероятност от пълни и силни 

разрушения на сградния  фонд и комунално енергийната мрежа. 

• Очаква се сеизмично проявление с Магнитут 4,5-5,5 по Рихтер и с изразен 

интензитет VII-VIII по МШК на територията на 55% от община Стара Загора /включен  

гр.Стара Загора/, община Казанлък, община Павел Баня, община Мъглиж, община 

Гурково и община Николаево. Съществува вероятност от средни и слаби разрушения на 

сградният фонд и комунално енергийната мрежа. 

• Възможно е нарушаването на пътни съоръжения, аварии по преминаващия през 

територията на областта газо и продуктопроводи, аварии в промишлените обекти 

свързани с изтичане на промишлени отровни вещества, обгазяване на райони с 

промишлени отровни вещества  и възникване на пожари. 

• Съществува вероятност от нарушаване целостта на язовирни стени и възникване на 

наводнения. 
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2.При възникване на силно земетресение от VІІІ-ІХ по МШК-64  на територията на две 

или повече общини в област Стара Загора е необходимо незабавно да се обяви 

“ БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ”  на територията на цялата област и при необходимост да се 

иска предоставяне на допълнителни сили и средства за СНАВР от МИС. 

3.Спасителните работи, най-вероятно ще продължат няколко /4-5/ денонощия, а 

възстановителните по продължителен период от време. 

Мерки за намаляване на риска и последствията при земетресение. 

За намаляване на неблагоприятните последствия от сеизмичното въздействие при 

земетресение се предприемат следните превантивни мерки: 

♦ Изследване, анализ и оценка на сеизмичния риск за територията на областта; 

♦ Актуализация на сеизмичното райониране и провеждане на макросеизмично 

райониране, където е необходимо; 

♦ Продължаване на работата по паспортизацията на строежите, като се акцентира 

върху степента на сеизмична осигуреност; 

♦  Предприемане на геозащитни мероприятия; 

♦ Упражняване на контрол за спазване на нормативната уредба при териториално – 

устройственото планиране, инвестиционното проектиране и експроатацията на 

строежите; 

♦ Усилване на амортизираните  и на неусигурените на сеизмично въздействие 

сгради и съоръжения; 

♦ Разработване на сценарии за последствията от силни земетресения за големи 

урбанизирани територии, с цел установяване на най- уязвимите места и предприемане на 

добълнителни мерки при необходимост; 

♦ Обучение и практическа подготовка на Щабовете за координация и екипите от 

Единната спасителна система. 

За бързо преодоляване на последствията от земетресението  е необходимо: 

♦ Да се планират органи и сили на ЕСС за действие при възникване на 

земетресение и  се подготвят за действие при такава обстановка.  

♦ Да се планира и подготви населението за временно извеждане  от  пострадалите 

райони. 

♦ Да се   организира оповестяването на населението за обстановката. 

♦ Да се  организира ЕСС по издирването и оказването на помощ на пострадалите. 
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♦ Да се планират  места за временно подслоняване на населението от засегнатите 

населени места и сгради. 

♦ Да се планират мероприятия за ограничаване на паниката и възстановяване на 

реда. 

♦ Да се планират санитарно-хигиенни мероприятия. 

♦ Да се планират и организират  укрепителни и възстановителни мероприятия. 

♦ Да се планира и организира при необходимост постоянно наблюдение на нивото 

на водите в  язовирите. 

 

Основни задачи, произтичащи от оценката на  вероятната обстановка и 

изводите при земетресение: 

 

♦ Привеждане в готовност на планираните сили и средства за организиране и 

провеждане на СНАВР и обявяване на “БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ”  при 

необходимост. 

♦ Разузнаване и оценка на обстановката в пострадалите райони. 

♦ Разкриване, извличане и оказване на първа помощ на затрупани  под развалините 

и пострадалите.  

♦ Осигуряване реда и сигурността в пострадалите райони, недопускане на 

мародерства и регулиране на движението. 

♦ Извеждане на деца, стари хора, бременни жени и майки с деца от засегнатите 

райони и временното им настаняване в незасегнати сгради, фургони и други подходящи 

помещения. 

♦ Разчистване на улични платна и устройване на проходи за движение на 

спасителните екипи и техника за извършване на НАВР. 

♦ Локализиране и ликвидиране на пожари и промишлени аварии. 

♦ Укрепване на повредените и полуразрушени конструкции. 

♦ Оказване на долекарска и лекарска помощ на пострадалите. 

♦ Евакуиране, настаняване и изхранване на  пострадало население и население от 

опасни райони. 

♦ Информиране на населението за обстановката, разпорежданията на Щаба на 

областния управител, правилата за поведение и действие и организацията за провеждане 

на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи. 

♦ Изграждане на информационен център за връзка с населението. 

♦ Провеждане на санитарно-хигиенни мероприятия. 

♦ Провеждане на ветеринарно-санитарни мероприятия.  
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♦ Организиране на прехраната на спасителните екипи. 

♦ Контрол на водите и източване водите на язовирите при необходимост. 

♦ Организиране и провеждане на мероприятия по разпознаване и погребване на 

загиналите. 

3.2.ОБЩИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА РИСКА ПРИ  РАДИАЦИОННА АВАРИЯ  В АЕЦ 

“КОЗЛОДУЙ” И ПРИ ТРАНСГРАНИЧНИ РАДИОАКТИВНИ И ДРУГИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ. 

1.При авария в АЕЦ до 3-та степен от международната скала на събитията в АЕЦ, 

мащабите и последствията се ограничават в рамките на АЕЦ и не изискват провеждане 

на защитни мероприятия. 

2.При авария в АЕЦ до 4- 5 -та степен от международната скала на събитията в 

АЕЦ, мащабите и последствията се ограничават в рамките на АЕЦ и не изискват 

провеждане на защитни мероприятия. 

3.При авария в АЕЦ до 6- 7 -ма степен от международната скала на събитията в 

АЕЦ, налага провеждането на защитни и ликвидациони  мероприятия. създаване на 

организация за ликвидиране на последствията и негативното въздействие от 

радиационното замърсяване върху територията на страната; 

4.На територията на област Стара Загора ще се създаде сложна радиационна  

обстановка изискваща провеждането за кратко време на голям по обем  

ограничителни мероприятия за намаляване последствията от радиоактивното 

замърсяване. 

5.Енергийната мощ на страната рязко ще се намали с около 40%. 

О С Н О В Н И   З А Д А Ч И: 

1)Да се подготвят органите за управление, екипите на ПБЗН и останалото население в 

областта  за усвояване и осмисляне способите за защита и поведение  в условията на 

радиоактивно заразяване. 

2)Силите и средствата на областта  са в състояние да изпълнят по голяма част от 

задачите по провеждане на санитарна обработка на населението, хранителните продукти 

и обозначаване на маршрутите за движение. При това положение е необходимо 

формированията за обезаразяване да работят денонощно на смени, а в селищните зони 

спасителни и аварийни дейности да се осъществяват от формированията на кметствата.  

3)Необходимо  финансово обезпечаване на цялостното провеждане на мероприятията  

за снижаване въздействието на радиоактивните вещества върху населението. 

4)Оповестяване на населението на областта по средствата за масово осведомяване за 

опасноста от радиоактивно заразяване. Подготовка и разпространение чрез средствата за 
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масово осведомяване на информация за аварията и нейното развитие, както и правила за 

поведение и действия на населението. 

5)Да се организира снабдяване на населението с необходимите индивидуални  защитни 

и профилактични средства. 

3)Да се организира снабдяване на населението и създаването  на запаси  с необхдимото 

количество храна и вода и материали за херметизация. 

6)Оказване на първа медицинска и лекарска помощ на поразените. Да се организира и 

проведе йодна профилактика на застрашените по  лекарско предписание до 40 годишна 

възраст. 

7)Провеждане на санитарна обработка на хора,  животни, жилищни и 

административни сгради и пътища. 

8)Осигуряване обезаразяването на хранителни продукти и вода. 

9)Контрол на заразеноста на хранителни продукти и вода. 

10)Организиране и провеждане на непрекъснат радиационен и дозиметричен контрол. 

11)Провеждане на денонощно наблюдение  от постовете за радиационно наблюдение и 

оповестяване. 

12)Херметизация на транспортните средства, предназначени за превоз на хранителни 

продукти и фуражи. 

13)За възстановяване спокойствието и реда в област Стара Загора  да се осигури 

охрана на всички административни обекти с цел да не се допусне безразборно  движение 

на лични и служебни МПС. 

14)Осигуряване херметизацията на складове за съхранение на хранителни  продукти и 

фуражи. 

15)Скривалищата и противорадиационните укрития да се проверят и подготвят за 

населението. 

16)Населението, неосигурено с противорадиационни укрития да подготви избените 

помещения и се снабдят с необходимото количество храна и вода. 

17)Въвеждане на денонощен режим за работа на радиометрични и химични 

лаборатории за контрол на хранителните продукти и водата от лаболаториите на  

РИОСВ   и РИОКОЗ. 

18)Непрекъснато предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване 

за обстановката и методите и начините  за предпазване и работа  в условията на 
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радиоактивно заразяване. За местата и пунктовете за дезактивация на населението и 

техниката. 

3.3.ОБЩИ ИЗВОДИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА НАВОДНЕНИЕ: 

На територията на област СТАРА ЗАГОРА  има вероятност от възникване и на 

локални наводнения, които не оказват съществено влияние на   функционирането на 

националното стопанство и не застрашават живота  на населението. 

При  възникване на наводнения  на територията на областта ще се създаде сложна 

обстановка на ограничена територия,  свързана с: 

• затруднено движение по част от пътната мрежа в областта, нарушаване на 

графика за движение на автобусния транспорт и вероятност от прекъсване на 

движението в отделни участъци; 

• прекъсване на електрозахранването и водоподаването на населените места; 

• затрудняване и прекъсване на снабдяването на населението със стоки от първа 

необходимост; 

• Разрушаване на отделни жилищни сгради, разположени в близост до реките или в 

ниски, заливаеми участъци от терена. 

• при внезапно прекъсване  язовирната стена на яз.Копринка, времето за 

провеждане на мероприятията по защитата на населението, материалните и културни 

ценности ще бъде ограничено. Ще се наложи временното извеждане на населението от 

селата Бузовград, Розово и Овощник, Ягода, Шаново и Зимница, както и работници и 

служители на част от дружествата и фирмите разположени в община Казанлък. 

•  Вероятната обстановка налага привличането и разпределението по участъци за 

работа на допълнителни сили и средства. 

• За осигуряване на своевременна подготовка и недопускане на наводнения през 

пролетта и есента от увеличения речен оток, е необходимо да се извършват 

профилактични прегледи на техническото състояние на хидротехническите съоръжения 

и състоянието на речните корита. 

• За недопускане на катастрофални наводнения при обилни валежи водещи до 

разрушаване на стените на потенциално опасните язовири  е необходимо да се осигури 

готовност за своевремено източване на водите им – осигуряване на свободен обем и 

безпрепятствено провеждане през преливниците на преливащите води. 

Основни задачи при възникване на наводнение: 

♦ Оповестяване на застрашеното население чрез сигнала “НАВОДНЕНИЕ; 

♦ Оповестяване на  органите, силите и средствата за извършване на НАВР. 

♦ Незабавно извеждане на застрашеното население от заливните зони; 

♦ Спасяване, изнасяне и оказване на първа помощ на пострадалите; 
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♦ Настаняване и осигуряване на храна, вода, дрехи и др. с предимство на  деца, стари 

хора, бременни жени и майки с деца от засегнатите райони; 

♦ Обявяване на  “БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ” при необходимост; 

♦ Оказване на долекарска и лекарска помощ на пострадалите. 

♦ Разузнаване за обстановката; 

♦ Издирване на хора в неизвестност от засегнатите райони; 

♦ Укрепване и възстановяване на  съоръжения и комунално енергийната мрежа; 

♦ Провеждане на санитарно-хигиенни мероприятия; 

♦ Организиране на прехраната на спасителните екипи и на пострадалите. 

♦ Контрол на язовирите. 

♦ Организиране и провеждане при необходимост на мероприятия по разпознаване и 

погребване на загиналите; 

♦ Предоставяне на необходимата информация до средствата за масова информация. 

Мерки за намаляване последствията при наводнение. 

♦ Подобряване проводимоста на речните легла; 

♦ Превантивен контрол за състоянието на защитните диги; 

♦ Превантивен контрол за спазване правилата за техническа експлоатация на 

хидротехническите съоръжения; 

♦ Подържане в техническа изправност на системите за сигурност на 

хидротехническите съоръжения; 

♦ Поддържане на системи за ранно предупреждение на застрашеното население; 

♦ Обучение и практическа подготовка на Щабовете за координация и екипите от 

Единната спасителна система за провеждане на НАВР при наводнение. 

3.4.ОБЩИ ИЗВОДИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ: 

1. При снежни бури, обледенявания и заледявания на територията на област Стара 

Загора ще се създаде сложна обстановка в една или няколко общини или на територията 

на цялата област. 

2. Вероятната обстановка ще наложи подготовка и осъществяване на ефективно 

снегопочистване на пътната мрежа в населени и извън населени места, чрез поетапно, 

целенасочено и своевременно планиране на снегопочистването, като се създаде 

организация за привличане на допълнителни сили и средства и съсредоточаване на сили 

по старопланинските проходи. 

3. Вероятната обстановка ще наложи разпределението на пътната мрежа на 

участъци за работа и снегопочистване. 
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4. Осъществяване и постоянно наблюдение на районите, където е възможно 

активизирането на свлачища и възникване на срутища. Реализиране на укрепителни 

мероприятия. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ 

1. Провеждане на разузнаване за установяване сътоянието на пътната мрежа. 

2. Реализиране на организационни меропрпиятия, с оглед осъществяване на 

концентрация на информацията на базата на съществуващите технически средства за 

свръзка. 

3. Оповестяване на силите и средствата участващи в спасителните и неотложни 

аварийно-възстановителни работи. 

4. Издирване на хора останали на открито. 

5. Почистване и подобряване проходимостта на пътната мрежа на територията на 

областта. 

6. Разчистване на райони засегнати от активизиране на свлачища или засегнати от 

срутища. 

7. Осигуряване храна, вода, отоплителни материали и дрехи на хора, живеещи 

извън основните селища и с прекъснати пътни връзки.  

8. Евакуиране и осигуряване на храна и подслон на застрашени селскостопански 

животни. 

9. Отстраняване на повреди по комунално-енергийната мрежа. 

10. Оказване на първа медицинска и лекарска помощ на пострадалите. 

11. Предаване на непрекъсната информация до населението за обстановката, чрез 

средствата за масово осведомяване. 

12. Привеждане в готовност на техниката планирана за участие в снегопочистването 

и в спасителните и аварийно-възстановителните работи от ОУ ПБЗН. 

13. Проверка и провеждане в готовност за използване на необходимите материали за 

борба със заледяването по пътищата. 

14. Приемане и предаване до подчинените структури на информация за 

метеорологичните условия и анализиране на краткосрочните прогнози. 

15. Въвеждане на ежедневно и денонощно дежурства от 01.11 до 31.03 в 

организациите и ведомствата определени за участие в снегопочистването. 

16. Създаване на спасителни доброволни групи за първоначални спасителни 

действия. 

3.5.ОБЩИ ИЗВОДИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА МАСОВИ ГОРСКИ И ПОЛСКИ ПОЖАРИ: 

♦ При масови пожари /горски, полски и в промишлени обекти/ е необходимо 

извършване на бързи пожарогасителни и спасителни  работи от специализираните и 
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доброволните сили и средства в областта. 

♦ Бързо изменящата се обстановка при пожари налага: 

1. Разузнаване на мащабите на пожарите при възникване на масови горски и полски 

пожари.,   

2. Оповестяване и привеждане в говност на силите и средствата за извършване на 

пожарогасителни и  спасителни  работи. 

3. Създаването на резерв от сили и средства; 

 

Основни задачи при масови горски и полски пожари: 

• Оповестяване и привеждане в готовност на силите и средствата за извършване 

на пожарогасителни и спасителни работи; 

• Извеждане, изнасяне и оказване на първа помощ на пострадалите. 

• Разузнаване площа, която е обхванал пожара и необходимостта от 

допълнителни сили и средства за пожарогасене. 

• Организиране и осигуряване на  безпрепятствено движение и условия за работа 

на пожарогасителните екипи. 

• Организиране на  медицинско осигуряване.  

• Издирване на хора и животни засегнати от пожара. 

• Организиране  снабдяването с вода за пожарогасене, питейни  и санитарни 

нужди. 

• Извеждане на населението от застрашените от пожара населени места. 

• Организиране доставката на храна до участващите в пожарогасенето. 

• Организиране  наблюдение след потушаването  на пожара. 

Мерки за намаляване последствията при масови горски и полски пожари 

♦ Изследване, анализ и оценака на риска за възникване на големи пожари в обекти 

от критичната инфраструктура, горски фонд и обработваеми земеделски площи; 

♦ Провеждане на ДПК и предприемане на превантивни мерки за намаляване на 

предпоставките за възникване на пожари; 

♦ Провежадане на мероприятия за обезопасяване на обектите, горски фонд и 

обработваеми земеделски площи; 

♦ Създаване на условия за успешно пожарогасене. 

3.6.ОБЩИ ИЗВОДИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИЯ ПО ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА : 

1.При обгазяване, пожар или взрив на територията на област  СТАРА ЗАГОРА и 

газифицирани обекти ще се създаде сложна обстановка, изискваща бързо организиране 
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защитата на населението,  работниците и служителите и изпълнението на голям обем от 

задачи за кратко време свързана с: 

 -възможност от възникване  на взрив в най-кратко време; 

 -опасност от деформиране на конструкцията на сградата и евентуално срутване;  

 -развитие на пожар, застрашаващ да унищожи ценни  технически съоръжения и сгради. 

2.Вероятната обстановка налага привличането на дежурните сили и средства на областта 

при възникване на критични ситуации с последващо привличане на дежурните екипи на 

Спешна медицинска помощ, Районно полицейско управление, РС “Пожарна  безопасност 

и защита на населението”. 

3.За осигуряване на своевременна подготовка и осъществяване на ефективни аварийно 

спасителни работи, ежегодно се преоценя риска и приемат или потвърждават планове за 

аварийни работи. 

4.Осигуряване на защитни средства на всички хора намиращи се в района на аварията. 

5.Изпълнението на този комплекс от многобройни задачи налага да се започне 

подготовка на органите за управление, спасителните групи за усвояване и осмисляне 

способите за защита и провеждане на спасителни и аварийни дейности в мястото на 

аварията, а подготовката на населението усилията да се съсредоточат за формиране 

поведение за действие при различни критични ситуации. 

 

ЗАДАЧИ: 

1.При производствени аварии в газопреносната мрежа е необходимо бързо да се 

оповестят: 

♦ дежурен на Областен  съвет за сигурност; 

♦ дежурен на Общински съвет за сигурност; 

♦ дежурен на Оперативен център към ОУ ПБЗН; 

♦ дежурен на Спешна медицинска помощ; 

♦ дежурен на Районно  полицейско управление; 

♦ дежурен на "Овергаз изток”АД; 
♦ спасителните групи участващи в спасителните и неотложни аварийно-

възстановителни работи; 

♦ работниците и служителите от обекта; 

♦ застрашено население. 

2.Незабавно започване на работа по прекратяване изтичането на природен газ от 

спасителната група, извличане и оказване на първа медицинска помощ на пострадалите и 

настаняване в болнични заведения в гр. Стара Загора 

3.Осигуряване на защитни средства на работните групи намиращи се в зоната на 

авариралото помещение или газпровод. 
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4.3а възстановяване спокойствието и осигуряване на нормални производствени и други 

дейности е целесъобразно да се създадат условия за спиране на движението от Районно 

полицейско управление по улиците, намиращи се в близост до обекта. 

5.Поставяне задачи на спасителните  групи. 

6.Отстраняване на всички работници и служители от опасната зона 

7.Отсраняване на повреди по комунално енергийната система. 

8.Осигуряване на материално технически средства за провеждане на спасителните и 

неотложни аварийно-възтановителни работи 

9.Провеждане на обучение на населението, работниците и служителите за придобиване 

на навици и умения за учстие в спасителните и неотложно  аварийно-възтановителни 

работи  

3.7.ОБЩИ ИЗВОДИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИЯ В ОБЕКТ ОТ НС, РАБОТЕЩ С ОХВ: 

1.При възникване на крупни производствени аварии в обект съхраняващ опасни 

химически вещества на територията на област Стара Загора ще се създаде сложна 

обстановка, изискваща бързо организиране на защитата на населението и изпълнение на 

голям обем от задачи за кратко време. 

2.С налиаличните сили и средства област Стара Загора не е в състояние  да реализира 

плана за оповестяване на населението, работниците и служителите в реално време. 

3.Осигуряването със на защитни средства  на формированията се извършва от техните 

ръководители. 

4.Осигуряването на защитни средства на населението се извършва по план и разчет на 

кметовете на общини, както и тяхното раздаване при необходимост. Общините не 

разполагат с индивидуални средства за защита на населението от промишлени отровни 

вещества. 

5.Изпълнение на комплекс от многообразни задачи налага  да се започне подготовката на 

органите за управление, екипите на ЕСС и останалото население от областа за усвояване на 

способите  за защита и провеждане на спасителни и аварийни дейности в огнище на 

химическо замърсяване. 

  В подготовката на населението усилията да се съсредоточат за формиране на поведение 

за действие при кризистни ситуации. 

6.Силите и средствата на областта (военни поделения, формирования на общините, екипи 

на ЕСС, спасителни екипи на обекти и др.) са в състояние за 1-2 ч. да спрат изтичането на 

химическото вещество и за 2-3  денонощия да възстановят производствения процес. 

При  това  положение  е целесъобразно  да се създаде групировка от  вътрешни (на 

оператора) и външни  (на общински и областта) сили и средства. 
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ЗАДАЧИ: 

1.При крупни производствени аварии в обекти съхраняващи опасни химически вещества, 

за  опазване  живота на застрашеното население е необходимо:  

1.1. да се оповестят: 

♦ работниците и служителите на обекта; 

♦ населението на застрашените населени места и жилищни квартали; 

♦ дежурните на застрашените обекти; 

♦ дежурен на  ОУ “ПБЗН”,  ОД МВР, Общ. СС,  Обл. СС; 

♦ Спешна медицинска помощ; 

1.2.Незабавно  започване  на  работа по прекратяване изтичането на силно действащото 

химическо вещество от газоспасителна служба или аварийно формирование на обекта, 

извличане и оказване на първа медицинска помощ на поразените и транспортирането им до 

специализирани болнични заведения.  

1.3.Осигуряване и раздаване на защитни средства на всички намиращи се в зоната на 

аварията.   

1.4.За   временно  евакуиране на населението в съседни населени места да се приемат от 

кметски комисии за приемане и настаняване и осигуряване на храна и вода. 

1.5.Провеждане на обеззаразителни работи се извършва в района на аварията. 

1.6.За възстановяване спокойствието и осигуряване на провеждането на реални 

производствени и други дейности е целесъобразно да  се създаде  условия  за  спиране  на 

движението от  силите и средствата на МВР по пътища, намиращи с е в близост до обекта. 

1.7.Провеждане на химическо разузнаване в района на аварията и по посока на 

разпространение на отровния облак. 

1.8.Поставяне на задачи на  аварийно химическите  формирования. 

1.9.Евакуиране на животни от застрашени населени места.   

1.10.След завършване на спасителните и аварийно възстановителните дейности е 

целесъобразно усилията на формированията да се насочат за пълно ликвидиране на 

последствията от аварията: 

♦ Бързо възстановяване на производствения процес. 

♦ Създаване  на  необходимата  МТБ  за своевременно възстановяване на повредите 

настъпили в резултат на аварията. 

♦ Обеззаразяване  на района в огнището на химическо замърсяване. 

♦ Проектиране, доставяне  и  строителство на нови сгради гарантираща сигурносто и 

спокойствието на населението. 

 

Мерки за намаляване последствията при аварии с опасни химични вещества. 
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♦ Прогнозиране на последствията отвъзникване на инциденти с опасни химични 

вещества и определяне на зоните на замърсяване с концентрации, опасни за здравето и 

живота на хората; 

♦ Детайлно планиране на спасителните и защитни мероприятия при възникване на 

инциденти с опасни химични вещества за всеки конкретен обект; 

♦ Подготовка и поддържане в готовност на екипите от ЕСС за действие о огнище 

на химическо замърсяване; 

♦ Изграждане и поддържане в техническа изправност на локални автоматизирани 

системи за оповестяване на застрешените работници и служители и население; 

♦ Обезпечаване с индивидуални средства за защита на застрашените; 

♦ Практическо усвояване от екипите на ЕСС  на планираните дейности за 

реализиране на външните аварийни планове. 

 

3.8.ОБЩИ ИЗВОДИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ОГНИЩЕ НА БИОЛОГИЧНО ЗАРАЗЯВАНЕ: 

От особена важност е своевременно провеждане на профилактика, лечение и 

дезинфекция.  

Необходимо е да се определят границите на огнището на биологично заразяване от 

специални противоепидемични и протовоепизооточни формирования на ветеринарната  

медицинската служба  и РЗИ, които при възникнала ситуация действат синхронизирано. 

Ограничаване появата и разпостранението на остри заразни болести и вредители по 

селскостопанските животни и растения е задача на ветеринарно-медицинска служба и 

служба по растителна защита към Областна дирекция „Безопасност на храните” Стара 

Загора. 

Изпълнението на държавната политика по опазване на здравето на животните и 

контрол на храните от животински произход се осъществява ОДБХ – Стара Загора. 

За намаляване на риска от разпространение на заболяванията и опасността да се 

заразят хората ОДБХ провежда следните мероприятия: 

 А/Ваксинация на животните - Антракс по животните, бяс по кучета и котки. 

 Б/Диагностични изследвания на терена - туберкулоза по едрите преживни 

животни. 

 В/Лабораторно – диагностични изследвания - бруцелоза едри и дребни преживни 

животни, свине, заразен епидидимит по кочове и пръчове. 

 При завишена заболяемост и смъртност в животновъдните обекти оповестяването се 

извършва по схемата: 
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♦ собственик на животните; 

♦ кмет на населено място, кмет на община,  областен управител; 

♦ регистриран частнопрактикуващ ветеринарен лекар обслужващ животновъдния 

обект; 

♦ официален ветеринарен лекар на община; 

♦ нач.отдел ”здравеопазване на животните” при ОДБХ; 

♦ директор на ОДБХ; 

♦ председател на Агенция „Безопасност на храните” София. 
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ПРОВЕЖДАНЕ НА СНАВР В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 
№ Наименование на 

съставните части на 
Единната спасителна 

система 

Подчиненост на 
съставната част 
на Единната 
спасителна 
система 

Средства на 
съставните части 

на Единната 
спасителна 
система 

Задачи (нормативен документ) и възможности за провеждане на СНАВР 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ДЕЙНОСТ НА ОПЕРАТИВНИТЕ  ДЕЖУРНИ     

  След получаване на предупреждение за настъпване на опасни или 
особенно опасни явления незабавно информира началника на Областно 
управление “Пожарна безопасност и защита на населението” и изпълнява 
неговите указания за информиране на населението. Същият информира 
дежурния при Областен съвет по сигурността Стара Загора, който от своя 
страна оповестява Областния управител и главния експерт ОМП в 
Областна администрация Стара Загора за настъпилото събитие.  

  След получаване на сигнали за възникване на инциденти  информира 
началника на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на 
населението” и пристъпва към изпълнение  на неговите указания за 
оповестяване на дежурния при Областен съвет по сигурността Стара 
Загора, членовете на Щаба за изпълнение на Областния план за защита 
при бедствия, дежурните на екипите от Единната спасителна система. 
Началникът на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на 
населението” докладва обстановката на Обласният управител и предлага 
да бъдат оповестени членовете на щаба за координация или част от него. 

1. Дежурен в Oперативен център 
към ОУ ПБЗН Стара Загора  

ОУ „ПБЗН”    

  След завършване на оповестяването непрекъснато събира информация 
от екипите и дежурните длъжностни лица, оценява обстановката и я  
докладва на начаника на ОУ ПБЗН като изпълнява неговите 
разпореждания за организиране на спасителните и неотложни  аварийно - 
възстановителни работи и за оповестяване на застрашеното население 
при необходимост. гр
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По искане на Рьководителя на място за намеса включва допьлнителни 
сили и средства от сьставните части на Единната спасителна системa. 

По разпореждане на началника на Областна дирекция “Пожарна 
безопасност и защита на населението” оповестява резервните 
Спасителни групи . 

Непрекъснато обменя информация с дежурните длъжностни лица от 
Единната спасителна система. 

2. Дежурен при ОЦ към 
Областно управление 
“Пожарна безопасност и 
защита на населението”  

Областно 
управление 
“Пожарна 

безопасност и 
защита на 

населението”  

   Организира събирането на данни за района на бедствието от противопожарните 
екипи и предава информация за обстановката на дежурния в Oперативния център 
към ОУ ПБЗН Стара Загора. Непрекъснато обменя информация с него за хода на 
провежданите спасителни дейности 

3. Дежурен на Центъра за 
спешна медицинска помощ   

Центъра за спешна 
медицинска помощ  

   Предава информация с дежурния в Oперативния център към ОУ ПБЗН Стара 
Загора за хода на провежданите спасителни дейности и при необходимост 
изпраща лекарски екипи за оказване на помощ. 

4. Оперативен дежурен на 
Областна дирекция на МВР 

Областна дирекция 
на МВР 

    Организира събирането на данни за района на бедствието от полицейските 
органи и предава информация за обстановката на дежурния в Oперативния център 
към ОУ ПБЗН Стара Загора. Непрекъснато обменя информация с него за хода на 
провежданите спасителни дейности. 

5. Дежурен “Напоителни 
системи” АД  

“Напоителни 
системи” АД  

    Обменя информация с дежурния в Oперативен център за хидрометеорологичната 
обстановка и за района на бедствието, за хода на провежданите аварийно 
възстановителни работи по напоителните системи и при необходимост изпраща 
ремонтни екипи и екипи наблюдение. 

6. Дежурни на Общински съвети 
по сигурността –  

Общински 
администрации 

    Организира събирането на данни за хидрометеорологичната обстановка и за 
района на бедствието от екипите на Единната спасителна система и предава 
информация за обстановката на дежурния в Oперативен център. Непрекъснато 
обменя информация с него за хода на провежданите спасителни дейности. 
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7. Дежурен диспечер на “ВиК”-
Стара Загора 

 “ВиК”-     Обменя информация с дежурния в Oперативен комуникационно– 
информационен център за хидрометеорологичната обстановка и за наводнените 
райони, за  хода на провежданите аварийно възстановителни работи по 
водопреносната система и при необходимост изпраща ремонтни екипи и екипи 
наблюдение. 

8. Дежурен диспечер на РУ 
“Далекосъобщения”  

РУ 
“Далекосъобщения”  

   Обменя информация с дежурния в Oперативния център към ОУ ПБЗН Стара 
Загора за хода на провежданите аварийно възстановителни работи и при 
необходимост изпраща ремонтни екипи и екипи наблюдение. 

9. Дежурен “Електропреносен 
район” Стара Загора  

“Електропреносен 
район” 

   Предава информация на дежурния в Oперативния център към ОУ ПБЗН Стара 
Загора за хода на провежданите аварийно възстановителни работи по 
електропреносната система и при необходимост изпраща ремонтни екипи и екипи 
наблюдение. 

10. Дежурен под. 24 150 под. 24 150     Получава информация от дежурния в Oперативния център към ОУ ПБЗН Стара 
Загора и извършва подготвителни мероприятия за провеждане на аварийно 
спасителни рботи. 

11. Дежурен под. 22 160 под. 22 160     Получава информация от дежурния в Oперативния център към ОУ ПБЗН Стара 
Загора и извършва подготвителни мероприятия за провеждане на аварийно 
спасителни рботи. 

ДЕЙНОСТ ДЕЖУРНИ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА 
аварийно 
спасителен 
автомобил 1 бр.  

  Неазбавно, след получаване на разпореждане, да пристьпи кьм изнасяне до 
района на бедствието  с необходимите технически средства и вьв взаимодействие 
с доброволните формирования да съсредоточи усилията си за превеждане на 
спасителни работи и разузнаване. 

Товарен автомобил 
-1 бр. 

12. Дежурна Спасителна група  ОУ „ПБЗН”  

личен състав - -3. 

След пристигане в района на бедствието,  ръководителя на дежурната спасителна 
група си изяснява обстановката и пристъпва към спасяване на хора, извеждането 
им в незастрашени райони, издирване на пострадали и разузнаване. 
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13. Дежурни екипи   Областно 
управление 
“Пожарна 

безопасност и 
защита на 

населението”  

противопожарен 
автомобил - 4 бр. 

  Неазбавно, след 3 – та минута след получаване на разпореждане, да пристьпи 
кьм изнасяне до района на бедствието  с необходимите технически средства и вьв 
взаимодействие с доброволните формирования да съсредоточи усилията си за 
провеждане на спасителни работи и разузнаване. 
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личен състав - 12  
бр. 

След пристигане в района на бедствието  ръководителя на дежурната група си 
изяснява обстановката и пристъпва към спасяване на хора, извеждането им в 
незастрашени райони, издирване на пострадали и разузнаване. 

лек автомобил - 4 
бр.    

  След получаване на разпореждане, да пристьпи кьм изнасяне до района на 
бедствието  и вьв взаимодействие със спасителните формирования да съсредоточи 
усилията си за: 

личен състав - 8  
бр. 

♦   подпомагане евакуацията на населението, животни, материални и културни 
ценности; 

  ♦   превеждане на спасителни работи и разузнаване. 

14. Дежурни полицейски 
екипи 

Областна дирекция  
на МВР  

    След пристигане в района на бедствието  ръководителя на полицейския екип си 
изяснява обстановката и пристъпва към спасяване на хора, извеждането им в 
незастрашени райони, издирване на пострадали, регулиране на движението и 
разузнаване, охрана на обществения ред.. 
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15. Дежурни екипи  Центъра за 
спешна 

медицинска 
помощ  

линейка 2 бр. 
личен състав-6  

бр. 

  След получаване на разпореждане, да пристьпи кьм изнасяне до района на 
бедствието  и вьв взаимодействие със спасителните формирования да съсредоточи 
усилеята си оказване на първа медицинска и лекарска помащ на нуждаещите се. гр
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ПРИЛОЖЕНИЯ - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕ: 

 

 

1. Часта ІІ “Земетресение”. 

2. Част ІІІ “Наводнение”. 

3. Част ІV “Масови горски и полски пожари”. 

4. Част V “Снегонавявания, обледявания, гръмотевични и ветрови бури”. 

5. Част VІ “Промишлени аварии свързани с отделяне на токсични вещества”. 

6. Част VІІ “Ядрена или радиационна авария, трансграничен пренос на радиоактивни 

вещества и инциденти с радиоактивни източници или материали”. 

7. Част VІІІ “Аварии по газопреносната система”. 

8. Част ІХ “Терористични действия и действия вследствие технологична и преднамерена 

дейност на човека”. 

9. Част Х “Катастрофи”. 

10. Част ХІ  “Биологично или бактериологично замърсяване”. 

11. Част ХІІ “Невзривени боеприпаси”. 

12. Част ХІІІ “Инфекциозна заболеваемост на хората”. 

13. Част ХІV “Инфекциозна заболеваемост по животните”. 

14. Част ХV “Поразяване на растенията от болести и вредители”. 
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  С Т А Р А  
З А Г О Р А  

 
 
 

 
 
 

Ч А С Т  В Т О Р А  
 

С П Е Ц И А Л И З И Р А Н  П Л А Н  
 
 

„ З ЕМЕТРЕСЕНИЕ ”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

С Т А Р А  З А Г О Р А  
2 0 1 2  г о д .  

 
 
 
 
 



 

 

  

89 

СЪДЪРЖАНИЕ   
№ СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТОЧКИТЕ В ПЛАНА стр. 

1.  Челна страница 

 

1 

2.  Съдържание 

 

2 

3.  Лист за достъп 

 

3 

4.  Лист за промени в плана 

 

4 

5.  Мерки за предотвратяване или намаляване последиците от бедствия 

 

5 

6.  Взаимодействие между органите на изпълнителната власт 

 

9 

7.  Ред за уведомяване на органите на изпълнителната власт, силите за 

реагиране и населението при заплаха или възникване на бедствие 

/наводнение / 

 

13 

8.  Мерки за защита на населението, разпределение на задълженията и 

отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки, 

средства и ресурси, предвидени за ликвидиране на последиците от 

бедствия. 

 

16 
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ЛИСТ ЗА ДОСТЪП 
  

№ 
  длъжност 

Има право на достъп до: 

1. Областен управител и заместник областни 

управители, главен секретар, гл. експерт ОМП, 

отговорник на ПУ и директори на дирекции в 

Областна администрация. 

Всички части и приложения на Плана 

2. Директор на дирекция ОД МВР 

 

 Всички части и приложения на Плана 

3. Началник областно управление “Пожарна 

безопасност и защита на населението” 

 

 Всички части и приложения на Плана 

4. Началник група “Планиране и превантивна 

дейност”  

 Всички части и приложения на Плана 

5. Длъжностни лица от група “Планиране и 

превантивна дейност”  

 Всички части и приложения на Плана 

6. Началник група “Спасителни дейности”   Всички части и приложения на Плана 

7. Членове на щаба на Областния управител  Касаещите ги  части и приложения на 

Плана 
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ЛИСТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В  ПЛАНА 

 
 
 

дата 
Длъжностно лице 

 
Променена част, 
стр. от плана 

Подпис на дл. лице, 
извършило 
промяната 
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І.Мерки за предотвратяване или намаляване на последствията от 

земетресение. 
 

1.Възстановяване/изграждане на съоръжения – държавна собственост. 

1.1.Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане: 

♦ Защитата на живота и здравето на населението; 

♦ Опазването на околната среда и имуществото при бедствия; 

♦ Обекти, категоризирани като строежи от първа, втора, трета и четвърта категория. 

1.2.Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане. 

Критериите за възстановяване на строителни съоръжения се определят от 

функционалноста на обществено обслужващите сгради от 1,2,3 и 4 категория и степентта на 

опасност след земетресението, както и от необходимост от рехабилитация или изграждане 

на обекти и съоражения 

Такива съоръжения са: 

♦ Многопрофилни болници за активно лечение 

♦ Диагностично консултативни центрове; 

♦ Водоснабдителни системи; 

♦ Мрежи за високо напрежение; 

♦ Електроразпределителни системи; 

♦ Сгради на училища; 

♦ Сгради на областна и общински администрации 

♦ Обекти, категоризирани като строежи от първа, втора, трета и четвърта категория – по 

списъка от приложенията. 

1.3.Отговорни областни звена или длъжностни лица от областната администрация за 

осъществяване на дейността: 

♦ Заместник областен управител; 

♦ директори на дирекции. 

 За целите на превенцията е необходимо да се контролира от експерти спазването на 

нормативните актове при проектиране, изграждане и експлоатация на видовете строежи. 

♦ натоварване и въздействие; 

♦ земетръсна устойчивост- VІІІ  - IX степен за област Стара Загора; 

♦ противопожарни строително технически норми. 
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Отговорните лица организират контролола при приемането на строителството, степен на 

опасност за населението и националното стопанство 

  
 

2.Експертиза за състоянието на критичните и ПОО и съоръжения имащи отражение 

върху повече от една община. 

След публикуване на наръчника за оценка на риска, всички потенциално опасни обекти 

ще бъдат предварително обследвани и на тези, които са с висок риск, ще им се направи 

препоръка за възлагане на допълнителна експертиза. 

2.1.Определяне на критичните и ПОО в областта, за които е необходимо изготвяне на 

експертизи: 

♦ Топлоелектрически централи; 

♦ мини “Марица - изток” АД; 

♦ предприятия за месопреработка; 

♦ предприятия за хлебопроизводство; 

♦ електро снабдителни дружества; 

♦ Обекти, категоризирани като строежи от първа, втора, трета и четвърта категория – по 

списъка от приложенията. 

♦ Многопрофилни болници за активно лечение; 

2.2.Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ директори на дирекции. 

3.Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за 

управление, силите за реагиране и населението. 

3.1.Определяне на необходимостта от изграждане и модернизация на съществуващите 

системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване. 

Земетресението е  непредсказуемо по време и място, за това е невъзможно изграждането 

на системи за наблюдение и ранно предупреждение; 

Необходимо е изграждане на система за оповестяване на органите за управление и за 

ръководство на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи, чрез 

оборудване на Щаба на Областния управител, екипите на ”Пожарна безопасност и защита 

на населението” със съвременни  автономни свързочни средства. 
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За управление на спасителните екипи се изграждат преки линии чрез превключване на 

връзките от обществената електронна съобщителна мрежа на БТК за нуждите на органите за 

ръководство при бедствия - МС, Щабовете за ИОПЗБ в областната и общински администрации. 

За изясняване на обстановката се поддържа връзка със сеизмичната станция в гр.Димитровград за 

получаване информация за силата на земния трус, от която може да се направят изводи за 

вероятната обстановка на територията на областта и получените поражения. 

Данни за обстановката ще постъпват от физически лица, организации и институции. 

За оповестяване се използва дежурния в ОЦ и дежурните в общински СС. 

Налице е реална необходимост от модернизация на системата за връзка и обмен на данни 

от оперативния дежурен в общината към всички сили и средства, имащи отношение към 

управлението при кризи и ликвидирането на последствия от земетресение. 

Поддържане на сиренната система за оповестяване на населението. 

 3.2.Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация; 

Системата за оповестяване на Щабовете за ИОПЗБ на Областния управител и Кметовете 

на общини. 

Необходимо е изграждането на сигурна и автономна комуникационна система за връзка 

между Областният управител и кметовете на общини и обезпечаване на подвижни пунктове  

за управление в района на земетресението за ръководителя на място в района на бедствието. 

3.3.Длъжностни лица  от териториалните структури на министерства и ведомства за 

осъществяване на дейността. 

♦ Заместник областни управители; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП” в Областна администрация;  

♦ началник на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” 

4.Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението: 

4.1.Отговорни длъжностни лица от областна администрация за организиране и 

провеждане на обучението; 

♦ Заместник областни управители; 

♦ главен експерт “ОМП”; 

Обучението на органите на изпълнителната власт е задължително. 

Органите на изпълнителната власт и другите държавни органи организират обучение на 

служителите от подчинените им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на 

дейности по защитата. 
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Обучението на населението за начините на поведение и действие и изпълнението на 

необходимите защитни мерки при земетресение да се организира от кметовете на общини като 

обучение по желание. 

4.2.Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за 

управление, съставните части на ЕСС и населението при бедствия и аварии: 

Ученията и тренировките се провеждат по заповед на Областния управител, не по-малко 

от веднъж годишно, съгласно изискванията на Закона за защита при бедствия. 

 

4.3.Източници на финансиране. 

Бюджета на Областна администрация и чрез Междуведомствената комисия за 

подпомагане и възстановяване. 

5.Дейности за намаляване на риска. 

1. Провеждане на дейности по защитата;  

♦ изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от земетресение; 

♦ категоризиране на територията на областта в зависимост от риска за земетресение; 

♦ планиране на защитата при земетресение;  

♦ превантивен контрол на обекти от инфраструктурата; 

♦ прилагане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от 

земетресение, като: 

а)териториалноустройствени, градоустройствени, строителни и други технически мерки; 

б)изграждане и поддържане на системи за оповестяване и ръководство на спасителните и 

неотложни аварийно-възстановителни работи; 

в)обучение и практическа подготовка на ръководните органи, на силите за реагиране и 

населението; 

За целите на повишаване нивото на защита при земетресение е необходимо: 

• Спазване на строителните норми  за сеизмична устойчивост при новостроящи се сгради -VІІІ 

степен за общината; 

• Разрушаване (премахване) на самосрутващите се сгради; 

• Рехабилитация и саниране на неустойчиви жилищни и общински сгради; 

• Незабавно извършване и спиране на строежи, строителни работи, теренни преустройства или 

събаряне на сгради и съоръжения или части от тях с цел намаляване или отстраняване на рисковете 

от възникналото земетресение (чл.32 т.3 от ЗЗБ) 

• набелязване на съоръжения за рехабилитация или изграждане; 
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• Необходимо е Кметовете на общини да назаначат комисии за оценка на нанесените 

щети, подготовка на заявки за експертиза на състоянието на критичните и потенциално 

опасни обекти и съоръжения; 

• Обсъждане от Щаба за координация състоянието на готовността на частите на Единната 

спасителна система за действие при земетресение; 

• Да се изисква от ръководителите на потенциално опасните обекти, обществен транспорт, 

електроснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване, социални служби да повишат 

практическата подоготовка за реагиране при земетресение; 

• актуализация на телефоните за връзка; 

• координация на аварийните планове на търговските дружества с плана на общините; 

• изготвяне на правила за действия при земетресение с цел излъчването им по средствата 

за масово осведомяване, а при необходимост и с подвижни оповестителни системи 

монтирани на МПС; 

 

 ІІ.Взаимодействие между органите на изпълнителната власт.  

1.Организация на действията на органите за защита при бедствия в областта. Начин 

на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с областните и 

национални структури за справяне с бедствията (ОЦ и тел.112). 
 

1.1.Ръководство на организацията на действията на органите за защита при 

бедствия; 

Ръководството и организацията на органите за защита при земетресение се осъществява от 

Областния управител чрез щаба за координация от оборудвани за целта център за 

координация,  

• основен (Зала №1 в Областна администрация),  

• резервен №-1 бр.(помещение на ОЦ в Областна администрация)  

• резервен №-2 бр.(район на група “Спасителни дейности” ул.” Шопова могила” №-2) 

• резервен №-3 бр.(район на Областно управление “ Пожарна безопасност и защита на населението”) 

• резервен №-4 бр.(район на под.24 150) 

подвижен: 

За непосредствено управление се сформират три оперативни групи за общините Чирпан, 

Гълъбово и Опан. 
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Подвижен пункт за управление №-1 за управление на СНАВАР на територията на 

община Чирпан. Сформира се от служители на Областна администрация  и ПБЗН. 

Ръководител – зам. Областен управител. 

За подпомагане на управлението се използват машини, оборудвани с КВ - радиостанции на 

ОУ “ПБЗН” и под.24 150. 

В гр.Чирпан се изграждат два пункта за управление 

№-1 в сградата на община Чирпан оборудвана с УКВ радиостанции и  

№-2 в сградата на РС “ПБЗН” – Чирпан оборудван с КВ и УКВ радиостанции. 

Дублиращ Щаб за координация №-1 за управление на СНАВАР на територията на 

община Чирпан, община Стара Загора сформира дублиращ Щаб и екипи на ЕСС. 

 

Подвижен пункт за управление №-2 за управление на СНАВАР на територията на 

община Гълъбово. Сформира се от служители на Областна администрация и ПБЗН. 

Ръководител – зам. Областен управител. 

За подпомагане на управлението се използват машини, оборудвани с КВ - радиостанции на 

ОУ “ПБЗН” . 

В гр.Гълъбово се изграждат два пункта за управление 

№-1 в сградата на община Гълъбово оборудвана с УКВ радиостанции и  

№-2 в сградата на РС “ПБЗН” – Гълъбово оборудван с КВ и УКВ радиостанции. 

Дублиращ Щаб за координация №-2 за управление на СНАВАР на територията на 

община Гълъбово, община Раднево сформира дублиращ Щаб и екипи на ЕСС. 

 

Подвижен пункт за управление №-3 за управление на СНАВАР на територията на 

община Опан. Сформира се от служители на Областна администрация и ПБЗН. Ръководител 

– директор на дирекция в Областна администрация.. 

За подпомагане на управлението се използват машини, оборудвани с КВ - радиостанции на 

ОУ “ПБЗН” и под. 22 180. 

В с.Опан се изграждат два пункта за управление 

№-1 в сградата на община Опан оборудвана с УКВ радиостанции и  

№-2 в сградата на РС “ПБЗН” – Опан оборудван с КВ и УКВ радиостанции. 

Дублиращ Щаб за координация №-2 за управление на СНАВАР на територията на 

община Опан, община Казанлък сформира дублиращ Щаб и екипи на ЕСС. 
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Областният управител обявява със заповед бедствено положение за цялата или за част 

от територията на областта: 

1.При необходимост от въвеждане в действие на областния план за защита при бедствия; 

2.По мотивирано искане на кметове на общини от областта. 

Копие от заповедта по ал.1 се изпраща незабавно на министъра на вътрешните работи. 

В заповедта се посочват: 

1.Обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото положение; 

2.Обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение; 

3.Границите на територията, на която се обявява бедственото положение;  

4.Мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни ограничения 

върху правата на гражданите;  

5.Органите или длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки; 

6.Началото на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото действие, но не 

повече от 30 дни.  

При необходимост срокът на действие може да бъде удължен след съгласуване с 

министъра на вътрешните работи. Заповедта влиза в сила незабавно и се разгласява чрез 

средствата за масово осведомяване. Бедственото положение се отменя предсрочно при 

отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването му, със заповед на 

Областния управител. 

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, домашни и селскостопански животни и изнасяне на 

имущества от определената територия; 

2.Забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии; 
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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. 

Координацията на съставните части на единната спасителна система се осъществява чрез 

оперативния   център на Областно управление  “Пожарна безопасност и защита на 

населението”. 

Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, 

участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на 

бедствието (мястото на намеса), се извършва от ръководителя на място. 

 Ръководителят на място при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи има право да: 

1.Забрани или ограничи влизането на лица в мястото на намеса;  

2.Нареди временно извеждане на лица от мястото на намеса;  

3.Разпореди незабавно извършване и спиране на строежи, строителни работи, теренни 

преустройства или събаряне на сгради и съоръжения или части от тях с цел намаляване или 

отстраняване на рисковете от възникналото бедствие; 

4.Поиска от юридически или физически лица предоставяне на лична или материална 

помощ; 

5.Създаде щаб на ръководителя на място с представители на участващите екипи от 

единната спасителна система;  

6.Раздели мястото на намеса на сектори или на участъци, да определи техни 

ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях. 

1.2.Щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия; 

Със заповед на Областния управител е назначен щаб за ИОПЗБ. 

Мястото за работа на щаба е  определено в зала №1 в Областна администрация на 2-ри 

етаж, като разполага с  наличните  телефони, факс, мобилни телефони и  радиосредства. 
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При необходимост, в зависимост от създалата се обстановка се сформират оперативни 

групи от състава на щаба  за непосредствено ръководство. 

Състава на щаба за координация е съгласно Приложение №-12 от основния план за защита. 

 

1.3.Регистър на силите  и средствата на съставните части на Единната спасителна 

система на област Стара Загора за ликвидиране на последиците при бедствия. 

Включва регистър на силите и средствата по общини и на основните съставни части на 

ЕСС на територията на областта-  Приложение №-6 от базисният план. 

 

ІІІ.Ред за уведомяване на органите на изпълнителната власт, силите за реагиране и 

населението при заплаха или възникване на бедствия. 

1.Система за оповестяване/предупреждение: 

1.1.Система за оповестяване/предупреждение в областта; 

В област Стара Загора е изградена система за оповестяване/предупреждение  със заповед 

на Областния управител чрез дежурния по ОЦ, дежурните при Областен и Общински  

съвети по сигурносттаи, дежурните във ведомствата и търговските дружества.  

Дежурните в ОЦ, Областен и Общински съвети по сигурността разполагат с необходимите 

свързочни средства – радиотелефон, телефон, факс, телекс, компютър, за извършване на 

оповестяване/предупреждение на органите за управление и населението.  

Оповестяването на населението се извършва основно чрез електроните средства за масово 

осведомяване и с автомобили  с  монтирани високоговорители на Областно управление  

«Пожарна безопасност и защита на населението», Областна дирекция «МВР» и на 

Общинските администрации. 

 

1.2.Отговорни длъжностни лица и функциите им (ОЦ). 

Оповестяването/предупреждението се извършва от дежурния в Оперативен център към 

Областно управление «Пожарна безопасност и защита на населението» - Стара Загора по 

стандартни оперативни процедури.  

Дежурните в Оперативен център към Областно управление «Пожарна безопасност и 

защита на населението» изпълняват следните функции: 

1.Осигуряване непрекъсната готовност за приемане на съобщения при заплаха, или 

възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия;  

2.Координация на съставните части на единната спасителна система; 
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3.Изготвяне и изпращане на предупреждения до органите на 

изпълнителната власт и частите на ЕСС в областта. 

4.Оповестяване на органите на изпълнителната власт за възникнали бедствия; 

5.Включване на допълнителни сили и средства на основните и други съставни части 

на единната спасителна система съгласно плана за провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи по искане на ръководителя на място, на 

кмета на общината или на областния управител. 

6.Поддържа връзка с: 

“Ситуационен център” на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението”;  

♦ Областния и Общинските съвети за сигурност и управление при кризи; 

♦ Оперативен комуникационно информационен център на съседните области; 

♦ Дежурните оператори в РЦ”ЕЕНСП” – 112; 

♦ Ръководителят на място; 

♦ РС “Пожарна безопасност и защита на населението” в общините; 

♦ Спешна медицинска помощ в областта; 

♦ РИОСВ; 

♦ Дежурните центрове на газоразпределителните и електроразпределителните дружества и 

ВиК. 

1.2.1.При получено предупреждение; 

Дейност на дежурния в Оперативен център: 

 1.Докладва на  Началникът на областно управление “Пожарна безопасност и защита на 

населението”  за полученото предупреждение; 

2.След указания на Началникът на областно управление “Пожарна безопасност и защита 

на населението” изготвя предупреждение с конкретни указания за изпълнение на 

мероприятия,  които изпраща до: 

♦ Областния управител; 

♦ Кметовете на общини чрез дежурните при Общински съвети по сигурността и 

управление при кризи; 

♦ Група  “Спасителни дейности”;  

♦ РС “Пожарна безопасност и защита на населението”; 
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♦ ЦСМП; 

♦ “Ситуационен център”;   

♦ ОД МВР; 

♦ Други, указани в разпореждането териториални   структури   на  министерствата  и   

ведомствата в област Стара Загора. 

1.2.2.За оповестяване на: 

А.Органите за управление (областен управител, кметове на общини и др.); 

 Областния управител се оповестява от дежурния при ОЦ; 

Кметовете на общини се оповестяват от дежурните при Общински съвети по сигурността. 

Б.Щаба за ИОПЗБ; 

Оповестяване и привеждане в готовност на Щабовете за ИОПЗБ: 

Привеждане в готовност: 

Постоянната готовност е състояние, при което длъжностните лица от Щабовете за 

координация при бедствия на Областно и общинско ниво, изпълняват ежедневната си 

дейност и имат готовност в кратки срокове да преминат към изпълнението на задачи по 

организиране и ръководство на спасителните и неотложни  аварийно-възстановителни 

работи. 

За поддържането на постоянна готовност, членовете на щабовете са длъжни: 

1.Да познават задълженията си и да имат разработени справочни и работни документи. 

2.Да осигурят своевременното си оповестяване, като при промяна на домашен адрес, 

домашен и служебен телефон незабавно съобщят за това на дежурните в ОЦ (дежурните в 

ОбщСС). 

3.Да знаят в какъв срок и къде да се явят при получаването на сигнал за привеждането на 

щаба в готовност за работа. 

Привеждане в готовност: 

♦ Право  да  привежда в  готовност  Областния щаб за ИОПЗБ има Областния управител на 

област Стара Загора по негова заповед. Оповестяването се извършва чрез дежурните в ОЦ. 

♦ Право  да  привеждат  в  готовност  Общинските щабове имат Кметовете на общини с техни 

заповеди. Оповестяването се извършва чрез дежурните при Общински съвети по 

сигурността и управление при кризи. За привеждането в готовност на щабовете на 

Кметовете на общини Областния управител може да издаде заповед за обявяване на 

бедствено положение на територията на областта или на част от нея, в която  заповед да 

приведе в готовност част или всички щабове на Кметовете на общини. 
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В.Частите на Единната спасителна система /ЕСС/; 

 

♦ Силите и средствата, включени в плана за провеждане на СНАВР на област Стара Загора се 

привеждат в готовност по разпореждане на Областния управител и се извършва чрез ОКИЦ; 

♦ Силите и средствата, включени в плановете за защита на общините и Външните аварийни 

планове за провеждане на СНАВР на общините се привеждат в готовност по разпореждане 

на Кметовете на общини и се извършва чрез дежурните при ОбщСС и/или чрез дежурните в 

ОКИЦ; 

♦ Силите и средствата на основните части на Единната спасителна система  се привеждат в 

готовност чрез ОКИЦ, след получен сигнал за бедствие и по разпореждане на началникът на 

Областно управление «Пожарна безопасност и защита на населението». 

1.3.Схема за оповестяване Приложение №-7 от основния план за защита.. 

 

ІV.Мерки за защита на населението. Разпределение на задълженията и отговорните 

органи и лица за изпълнение на предвидените мерки, средства и ресурси, предвидени 

за ликвидиране на последствията от бедствия. 

 

1.Временно извеждане на населението от една община в друга община на областта 

при бедствие. 

1.1.Длъжностно лице, което разпорежда и координира временното извеждане – 

Областния управител разпорежда и координира временното извеждане на пострадало 

население от една в друга община на областта, чрез Кметовете на общини. 

1.2.Случаи, в които се разпорежда временно извеждане; 

При масово разрушение на сградния фонд, комуникации и цялостно нарушаване на 

нормалния ритъм на живот на населението.  

2.Места за временно настаняване на населението от една община в друга община на 

областта при бедствие. 

2.1.Определяне на подходящи места за временно настаняване (използване на сгради 

предварително избрани за тази цел, изграждане на палаткови лагери); 

 Информацията включва систематизирани данни от общинските планове и 

допълнително определени терени и сгради – държавна собственост – съгласно: 

Приложение №-8 -Регистър на сгради – държавна и общинска собственост за временно 

настаняване (използване на сгради предварително избрани за тази цел) от основния план за защита. 
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Приложение №-9 -Регистър на терени – държавна и общинска собственост за 

изграждане на полеви лагери за временно настаняване (използване на предварително избрани 

терени за тази цел)  от основния план за защита. 

Приложение №-10 -Регистър на терени в общините за разполагане на сили на ЕСС от други 

области- от основния план за защита. 

2.2.Разчет на необходимото оборудване за изграждане на полеви лагери за настаняване на 

населението - Приложение №-11 от основния план за защита.. 

2.3.Длъжносно лице от областта, отговорно за осигуряване на недостигащото оборудване; 

♦ Заместник областни управители; 

♦ директор на дирекция “АКРРДС” в Областна администрация. 

♦ Кметове на общини. 

2.4.Източници за осигуряване на недостигащото оборудване в случаи на необходимост. 

- собствени – от  определения  бюджет на Областна администрация; 

- чрез МВР и МК за подпомагане и възстановяване. 

2.5.Длъжностни лица управляващи местата за временното настаняване – държавна 

собственост. 

- директор на дирекция “АКРРДС” в Областна администрация. 

 

3.Определяне на терени във всяка община за разполагане на сили на ЕСС от други 

области. 

Терените са определени от общините - Приложение №-10 от основния план за защита. 

 

4.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, лекарствени 

продукти и други от първа необходимост и последваща, при повече от една бедстващи 

общини.  Приложение №-13 от основния план за защита. 

 

4.1.Отговорни длъжностни лица, координиращо нуждите от храни, вода, медицински 

изделия, лекарствени продукти и др.; 

- заместник областни  управители; 

 

4.2.Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински 

изделия, лекарствени продукти и др.; 
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- Заместник областни управители – ръководят дейността по оценка на нуждите 

от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и др.; 

- директори на дирекции в Областна администрация; 

- директор на РЗИ-Стара Загора; 

 

4.3.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени 

продукти и други за цялата област. 

 Разчета е  на базата на общинските планове- Приложение №-13 от основния план за 

защита. 

 

5.Разчистване на пътища и осигуряване на проходимост между две и повече 

бедстващи общини. 

5.1.Длъжностни лица от Областно пътно управление, отговорни за организиране и 

координиране на дейностите по разчистването; 

- директора на Областно пътно управление – Стара Загора. 

5.2.Регистър на наличната техника и местоположението и -Приложение №-14 от основния 

план за защита  

5.3.Друга налична техника на разположение на областния управител и местонахождението 

и. Приложение № - 14 от основния план за защита. 

 

6.Организация на комуникациите в областта. 

6.1.Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни връзки, 

обходни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радио връзка и интернет връзка/ на 

областта с околния свят – ОЦ, с министъра на вътрешните работи, с общините на областта, 

със съседни области и населени места, с длъжностни лица от общините и областта; 

1.Организиране на свързочната система : 

 

6.1. Свързочната система се организира на основата на изградената свързочна система в 

областта и на силите и средствата на Областно управление “Пожарна безопасност и зашита 

на населението”, поделение 24 150 – Стара Загора и 22 160 – Казанлък. 

Организацията и използването на свързочните сили и средства е посочена в приложение № 

15 и 16 от основния план за защита. 

6.2.Длъжностно лице от областта, координиращо комуникациите по време на бедствие. 
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♦ директор на ТД “Тунджа на Национална държавна мрежа сигурност и отбрана”;  

♦ началник отдел в  ТД “Тунджа” на Национална държавна мрежа сигурност и отбрана. 

♦ главен инспектор “КИС” към ОД “МВР”. 

7.Поддържане на законността и ред при повече от една бедстващи общини. 

7.1.Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността в областта; 

- директор на ОД МВР -Стара Загора 

7.2.Ред за координация/съгласуване на дейността на специализираните изпълнителни 

органи с длъжностното лице от областта, отговарящо за реда и законността. 

Директорът на ОД ”МВР” координира дейността на органите на полицията със Заместник 

областния управител.  

8.Логистика при повече от една бедстващи общини. 

8.1.Задачи и отговорни длъжностни лица, участващи в логистиката; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

Задачи: 

♦ координират логистичното осигуряване в пострадалите общини; 

♦ осигуряват допълнително сили и средства за логистично осигуряване в бедстващите 

общини; 

♦ правят заявки по искане на общините за логистично осигуряване; 

♦ осигуряват взаимодействие между общините и министерствата по логистичното 

осигуряване; 

 8.2.Ред за взаимодействие и съгласуване между тях; 

Редът за взаимодействие се уточнява от Заместник областния управител за всеки 

конкретен случай. 

8.3.Договорени споразумения с доставчици -  няма такива 

8.4.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо дейностите с 

общините. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация. 

9.Транспорт. 

9.1.Длъжностни лица от областната администрация, координиращи осигуряването на 

транспорта; 
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♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация. 

9.2.Обобщена информация по общини за налични МПС, местонахождението им и списък 

на лицата /юридически и физически/ осигуряващи транспортните средства и координати за 

връзка с тях  -Приложение №-14 от основния план за защита. 

 

10.Здравеопазване. 

10.1.Длъжностно лице, координиращо действията за оказване на първа помощ; 

- Заместник областен управител; 

- Директора на РЗИ-Стара Загора. 

 Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ за 

населението на територията на повече от една община се осъществява съгласно Плана за 

защита при бедствия на Регионалната здравна инспекция гр. Стара Загора. Същият е 

неразделна част от областния план за защита при бедствия  – Приложение №-2 от основния 

план за защита. 

11.Възстановяване на услугите и инфраструктурата на областта. 

11.1.Ръководство на дейността по възстановяване на услугите, държавната 

инфраструктура и координацията на общините.   

Извършва се от Областна и Общински администрации и ведомствата на територията на 

областта. 

11.2.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо дейностите по 

възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите средства; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен счетоводител на Областна администрация; 

11.3.Длъжностни лица, отговорни за определяне на местата и обектите (инфраструктура) 

за възстановяване; степенуване по важност на обектите; извършване на възстановителните 

работи. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ Кметове на общини. 

12.Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население. 
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12.1.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо външното и 

вътрешното подпомагане; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

 

12.2.Вътрешно подпомагане за областта: 
 

12.2.1.Длъжностно лице от областната администрация, отговорно за приемането и 

обобщаването на заявките /исканията/ от общините; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

12.2.2.Ред за приемане на заявките /исканията/ от отделните общини; 

Заявките се примат по факс чрез  дежурните при Областен съвет по сигурността и 

управление при кризи – телефон/факс 630-579; 

12.2.3.Определяне на местата в областта за приемане на заявките; 

- Деловодството на Областна администрация. 

12.2.4.Определяне на местата в областта за съхраняване на материални запаси за ресурсно 

осигуряване при бедствия; 

♦ ул.”Шопова могила” №2 – територията на група “Спасителни дейности”. 

12.2.5.Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на подпомагането. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

12.3.Външно подпомагане за областта. 

12.3.1.Длъжностно лице от областната администрация отговорно за изготвянето на 

заявките/исканията - /подготвя се типова форма на заявка, която да се включи в 

приложенията/; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

 

12.3.2.Ред за изготвяне на заявките/исканията; 
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По мотивирано искане от общините Областна администрация изготвя заявки до 

министерствата в срок до 5 часа след пристигане на искането от общините.   

12.3.3.Определяне на  институциите и организациите в страната за изпращане на заявките; 

♦ Министерство на вътрешните работи; 

♦ Министерство на регионалното развитие и благоустройство; 

♦ Министерство на здравеопазването; 

♦ Министерство на финансите; 

♦ Министерство на отбраната; 

♦ Министерство на транспорта; 

♦ Министерство на земеделието и храните; 

♦ Министерство на икономиката и енергетиката. 

12.3.4.Длъжностни лица участващи в разпределението, раздаването и отчитането на 

подпомагането. 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

 

13.Прилагане, преглед и актуализация на плана на областта. 
 

13.1.Начин за усвояване на плана; 

Ежегодно най-малко веднъж в годината плана се актуализира и усвоява чрез извършване 

на изучаване и писмено уведомяване на отделните длъжностни за възложени отговорности 

по плана. 

 

13.2.Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

 

13.3.Участващи в усвояването на плана; 

♦ Областна администрация; 

♦ членове на Областен съвет за сигурност и управление при кризи; 

♦ членове на Областния щаб за координация на СНАВР; 

♦ Кметове на общини. 

13.4.Ред за актуализация на плана. 
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Планът се актуализира: 

♦ веднъж годишно по разпореждане на Областния управител – за целия план; 

♦ през годината по разпореждане на Главен секретар – за отделни точки и длъжностни 

лица от плана; 

 
 
КОМИСАР СТОЯН КОЛЕВ 
 
Началник на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” – 
Стара Загора 
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  С Т А Р А  З А Г О Р А  
 
 
 
 
 

Ч А С Т   I I I  
 
 
 

С П Е Ц И А Л И З И Р А Н  П Л А Н  З А  З А Щ И Т А  
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СЪДЪРЖАНИЕ 
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№ СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТОЧКИТЕ В ПЛАНА СТР. 

9.  Челна страница 1 

10.  Съдържание 2 

11.  Лист за достъп 2 

12.  Лист за промени в плана 3 
 

13.  Прогнозирана вероятна обстановка 4 

14.  Мерки за предотвратяване или намаляване последиците от 

бедствия 

14 

15.  Взаимодействие между органите на изпълнителната власт 17 

16.  Ред за уведомяване на органите на изпълнителната власт, 

силите за реагиране и населението при заплаха или възникване 

на бедствие /наводнение / 

19 

17.  Мерки за защита на населението, разпределение на 

задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на 

предвидените мерки, средства и ресурси, предвидени за 

ликвидиране на последиците от бедствия. 

22 
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ЛИСТ  ЗА  ДОСТЪП 
  
№ 

  длъжност 
Има право на достъп до: 

1. Областен управител и Заместник областни 

управители, главен секретар, директори на 

дирекции, гл. експерт ОМП и отговорник на ПУ в 

Областна администрация. 

Всички части и приложения на Плана 

2. Директор на ОД МВР 

 

 Всички части и приложения на Плана 

3. Началник областно управление “Пожарна 

безопасност и защита на населението” 

 

 Всички части и приложения на Плана 

4. Началник група “Планиране и превантивна 

дейност” 

 

 Всички части и приложения на Плана 

5. Длъжностни лица от група “Планиране и 

превантивна дейност” 

 

 Всички части и приложения на Плана 

6. Началник група “Спасителни дейности” 

 

 Всички части и приложения на Плана 

7. Членове на щаба на Областния управител  Касаещите ги  части и приложения на 

Плана 

8. Членове на Областен съвет по сигурността  

 

Касаещите ги  части и приложения на 

Плана 

9. главен счетоводител на Областна 

администрация 

Приложения по финансовото 

осигуряване на Плана 
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                                  ЛИСТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В  ПЛАНА 

 
 

 
дата  

Длъжностно лице 
 

Променена 
част, стр. от плана 

Подпис на дл. лице, 
извършило промяната 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 



 

 

  

115 

 
ПРОГНОЗИРАНА 

вероятна обстановка при възникване на наводнение на територията на 
Област Стара Загора 

 
Климатична характеристика на област Стара Загора 
 

Като цяло територията на Старозагорска област попада в климатично отношение в 
обхвата на преходно-континенталната климатична област, която обхваща изцяло 
Горнотракийската низина и Подбалканските полета. В по-детайлната климатична 
таксонометрия водосборът на река Сазлийка попада в горнотракийския климатичен район, 
подрайон на Старозагорското поле, а този на река Тунджа - в климатичния подрайон на 
Подбалканските полета. 
Преходно-континенталния климат у нас се формира под влияние на фактори, характерни 

както за континенталния, така и за субсредиземноморския климат в Европа.  
Наред с циркулационните условия на въздушните маси важна роля в генезиса на климата 

в областта играе и орохидрографията. В тази връзка се оформя климатичен тип, който 
притежава белезите както на умерено континенталния, така и на субсредиземноморския 
климат. Характерно за него е, че в температурно отношение студеното полугодие се 
характеризира с относително по-високи зимни температури. Например средно януарските 
температури се движат в диапазона 1о и (-0,8о). При това в областта се наблюдава известна 
неустойчивост в температурния ход. Възможно е както тяхното повишение до 20о (под 
влияние на фьон), така и спадането им под -25о, а в някои случай и под -30о (Казанлък -33о, 
Чирпан -32,6о). Тези ниски температури не настъпват едновременно с нахлуването на 
студена въздушна маса, а едно или две денонощия по-късно, когато се създават условия за 
температурни инверсии.  
Нахлуването на студени въздушни маси и нощното радиационно изстиване са причина и 

за образуването на късни пролетни и ранни есенни слани. Те са възможни дори през първата 
десетдневка на май в края на месец септември (град Чирпан). В Казанлък последна слана е 
наблюдавана на 22.V. 
През топлото полугодие термичните разлики между  област Стара Загора и северна 

България (например) не са големи, но по-голямата засушливост през вегетационния период 
се обяснява главно с относителното намаляване на летните валежи. 
Есента през тази климатична област е много по-топла, отколкото в северна България и 

тази разлика постепенно се увеличава до края на сезона, като разликата достига до 1о. 
Продължителността на периода със средни денонощни температури над 10о, както и общата 
сума на денонощните температури над същата граница през периода също е по-голяма. 
При една обща съпоставка на температурните условия в Подбалканския климатичен 

подрайон и Горнотракийския подрайон показва малко по-суров климат през зимата по 
отношение на първата спрямо втората и по-горещо, и засушливо лято - за втората. 
Ветровият режим също има някои особености. При западен пренос на въздушни маси в 

Горнотракийската подобласт се появява силен и поривист западен или северозападен вятър, 
който обикновенно е след фронтален и не винаги носи валежи. Същевремено в 
Подбалканската подобласт се появяват буйни северни ветрове. Преобладаващата честота на 
вятъра по отношение на посоката е север и северозапад през зимата и лятото, и северозапад 
и югоизток през пролетта и есента. 
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                В Горнотракийската подобласт преобладаващата посока на вятъра е 
североизточна и северозападна за всички сезони, а през зимата и пролетта - и южна. Тогава 
се появява тъй наречения "бял вятър" или беломорец, който духа по долините на Сазлийка и 
Тунджа (долно течение). Той силно изсушава почвата и на места я извява.  
На валежния режим в този район е обърнато по-особено внимание, тъй като той е главния 

оттокообразуващ фактор във всичките му разновидности. Общото и за двата климатични 
подрайона е, че те попадат в тъй наречената "валежна сянка".  
Подбалканският климатичен район, в който попада разглеждания участък от река Тунджа, 

е във "валежна сянка" на Стара планина (от север), която извалява влагоносните 
атлантически въздушни маси от северозапад. Същото важи и за водосборния басейн на река 
Сазлийка, който попада в Горнотракийския климатичен подрайон, където въздушния пренос 
е ограничен от север от Стара планина със Средна гора, а от юг от Родопите. По тази 
причина сумата на средномногогодишните валежи е малко под средната за страната. 

Средни валежи 
С оглед на спецификата на проучването на този климатичен елемент е обърнато по-

особено внимание, тъй като той е основен фактор за формирането на средномногогодишния 
отток, като обем и разпределение. 
С оглед на местоположението и надморската височина средномногогодишните валежни 

суми имат и специфичен годишен ход. С малки изключения валежният режим и в двата 
климатични подрайона е близък. На лице е летен максимум, но се забелязва тенденция на 
увеличение на пролетната и есенната сума на валежите, като тя се появява в южно и източно 
направление за района. За илюстрация е показано сезонното разпределение на валежите за 
станция Стара Загора в проценти: 

 
Дъждомерна 

станция 
Зима Пролет Лято Есен Годишна сума 

Стара Загора 20% 26% 30% 24% 100% 
 
Валежният максимум е през месец май и юни, а минимумът е през месец август и 

септември. Горното се отнася до Горнотракийския климатичен подрайон. В по 
югоизточните части на района се забелязва изравняване на зимните и есенните валежни 
суми, като датировката на валежния максимум и минимум е същата. 
Годишният ход на валежите в другия климатичен подрайон запазва същата тенденция, 

което показва преобладаващата континенталност на климата. 
Сезонното разпределение на валежите за станция Казанлък показва, че вследствие на 

регионални климатични особености настъпва едно изравняване на валежните суми в 
пролетно-летния период, както и в есенно-зимния. Това се обяснява със спецификата в 
орографията на района. 

 
Дъждомерна 

станция 
Зима Пролет Лято Есен Годишна сума 

Казанлък 23% 27% 26% 24% 100% 
 
От горните данни е видно, че пролетните валежи (като сезон) съвсем малко превишават 

летните, а сезонното разпределение е по-равномерно. 
Твърдата фаза на валежите - снеговалежа има неустойчив характер. Падналият сняг 

обикновено се стопява преди новия. Снеговалежите са слаби, а снегозадържането - кратко и 
непостоянно. Средната трайност на снежната покривка е около 19 дни в годината, а средната 
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дебелина през месец януари е 4-6 cm. Изключение от тази закономерност правят 
горните части на водосборите на някои от левите притоци на река Тунджа, които са 
разположени по южните склонове на Стара планина. За да се добие представа за размера на 
средномногогодишните валежни суми са използвани данните от наблюденията при 
единадесет дъждомерни станции в областта, от които пет са в поречие река Тунджа и шест 
броя - в поречие река Сазлийка. От разполагаемите данни са подбрани тези станции, които 
са характерни за проучвания район като местоположение и надморска височина. За две от 
станциите - Стара Загора и Казанлък редиците с наблюдения са удължени до 2006 година с 
новозакупени данни от НИМХ-БАН, София, докато останалите са ползувани до годината на 
последната им актуализация. Въпреки това наблюдаваните периоди са достатъчно дълги, за 
да дадат достатъчно точна представа за размера на средните валежи. 
От регистрираните и обработени редици с данни за годишните валежни суми са 

определени средномногогодишните стойности на валежа за всяка станция поотделно. 
Данните са поместени в приложената таблица. От нея е видно, че валежите в поречие река 
Тунджа се движат в диапазона от 545 mm (станция Ветрен) до 691 mm (станция Калофер). 
Средно площния валеж за района е 625 mm. 
Валежите в поречие река Сазлийка се движат в диапазона от 538 mm (станция Раднево) до 

618 mm (станция Главан). Средноплощния валеж за района от описаните дъждомерни 
станции възлиза на 572 mm. От тази съпоставка е видно, че водосборът на река Сазлийка е 
по-сушав с около 8÷10 от този на река Тунджа, което дава отражение в размера на 
средномногогодишния отток. 

 Максимални 24 часови валежи 
Тази валежна характеристика е от основно значение за възникването и формирането на 

максимални водни количества (тъй наречените високи води) с различни обезпечености. 
Всяко максимално валежно 24 часово количество с определена обезпеченост формира 
равнозначно на него максимално водно количество. Характерно за максималните валежи в 
района на проучваната област е, че те се проявяват през всяко време на годината, 
независимо от сезона. 
От направените изследвания в това проучване се установи, че за водосборът на река 

Тунджа най-голяма е повтаряемостта на това явление през месеците май и юни, особено в 
по-горните му части. В по-долните части по-голяма е повтаряемостта през месеците 
февруари и декември. Най-малка е повтаряемостта, дори почти липсва в месеците септември 
и октомври. 
За басейна на река Сазлийка най-голяма е повтаряемостта през месеците февруари, март и 

декември, а след това през месеците април, май и юни. Това се дължи до голяма степен на 
по-засиленото субсредиземноморско климатично влияние. 
В горната част на водосбора (до град Павел Баня) пълноводието настъпва през периода 

април-май, когато пролетните дъждове се застъпват с масовото снеготопене на задържаната 
по високопланинските части на басейна (над 1500- 1700 m) трайна снежна покривка. 
Пълноводието се прекратява след юни и от юли настъпва лятното маловодие. В по-ниските 
части на водосбора началото на пълноводието се измества с около 1 месец към зимата 
(месец март). Заедно с това се измества и края на пълноводието със същия срок. 
Маловодието започва още от месец юни. Най-маловодни са месеците август и септември по 
целия водосбор. Най-интензивното месечно пълноводие се регистрира в западната 
високопланинска част - 21,7% за месец май (река Тунджа при Калофер), а най-интензивно 
засушаване се отбелязва в слабо естествено зарегулираните средногорски притоци (0,8% 
през месец септември за река Турийска при село Турия). 
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Сезонното разпределение на оттока (в проценти) за ХМС по река Тунджа има следния 

вид: 

ХМС Зима Пролет Лято Есен 
Годишна 

сума 
ХМС 

№74620 
18,1 47,9 21,9 12,1 100 

ХМС 
№74650 

19,1 47,8 21,5 11,6 100 

ХМС №335 22,6 44,9 19,1 13,4 100 
ХМС 

№74340 
35,5 46,7 10,0 7,8 100 

ХМС 
№74380 

23,3 47,1 18,0 11,4 100 

ХМС 
№74370 

37,3 44,9 9,6 8,2 100 

 
Горните показатели недвусмислено сочат, че в цялото разглеждано поречие пълноводието 

е през пролетта, а маловодието е през есента. В горната част на водосбора и по левите 
притоци зимния отток превишава летния с проценти, докато в долната част и по десните 
(средногорски) притоци зимния отток превишава летния с пъти. 
При средногорските притоци зимното и пролетното пълноводие имат почти еднофазов 

характер. 
за водосбора на река Сазлийка. 
Сезонното разпределение на оттока (в %) за пунктовете по река Сазлийка има следния 

вид: 

ХМС Зима Пролет Лято Есен 
Годишна 

сума 
ХМС №73400 33,6 40,4 14,5 11,5 100 
ХМС №73480 + 

устие 
31,4 31,5 19,8 17,3 100 

 
ХИДРОГРАФИЯ 
Опесание на реките преминаващи през територията на област Стара Загора 

Река Тунджа е най-големия приток на р. Марица и най-голямата река в област Стара 
Загора, която се влива в нея на турска територия. Тя извира от централната част на Стара 
планина, близо до гр.Калофер. Поречието на р. Тунджа обхваща от запад Казанлъшкото 
поле с ограждащите ги до водоразделната линия Старопланинска и Средногорска част в 
общините Павел баня, Казанлък, Мъглиж, Николаево и Гурково. 

Напояване 
Основни напоителни системи в поречието са: 

� Казанлъшка напоителна система; 
� Напоителна система "Юлиево";; 
� Напоителна система "Стара Загора"; 
� Напоителна система "Средна Тунджа" 



 

 

  

119 

 
 
Реки, преминаващи през  територията на област Стара Загора 

РЕКА ОБЩИНА 

БЕРЕКЕТСКА 
СЪЗЛИЙКА 
ОРЯХОВСКА 
БЕДЕЧКА 
АЗМАКА 
СЮТЛИЙКА 
КУМРУДЖА 

СТАРА ЗАГОРА 

ТУНДЖА 
СРЕДНИ ДОЛ 
КАЙЛЪКА 
ЛЕШНИЦА 
ЕНИНСКА 
ГЮРЛЯ 

КАЗАНЛЪК 

БЛАТНИЦА 

ОВЧАРИЦА 
БЯЛА РАДА 
СЪЗЛИЙКА- 128 

км. 
ОРЯХОВСКА 
КУМУРУДЖА 
 

РАДНЕВО 

СЪЗЛИЙКА 
МУСАЧЕВСКА 
ОВЧАРИЦА 
СОКОЛНИЦА 
ГЛАВАНСКА 

ГЪЛЪБОВО 

НУСТАНОВА 

МУСАЧЕВСКА 
ОПАН 

МАРТИНСКА 
ТЕКИРСКА 
ЯВОРОВСКА 
ОМУРОВСКА 

ЧИРПАН 

ТУНДЖА 
ТУРИЙСКА 
САПЛАМА 
ТЪЖА 
ГАБРОВНИЦА 

ПАВЕЛ БАНЯ 

РАДОВА 

ЛАЗОВА 
ГУРКОВО 

ТУНДЖА НИКОЛАЕВО 

ОМУРОВСКА 

АЗМАКА 
КАЛФЕНСКА 
СУХАТА РЕКА 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

ТУНДЖА-349.5 км 
СЛИВИТОВСКА 
МЪГЛИЖКА 
ПОПОВСКА 

МЪГЛИЖ 
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Негативно въздействие на наводненията 
Основния извод, които е направен от Географския институт – БАН е, че повечето 

райони в България са застрашени от наводнения. Най – опасните месеци от годината са 
май, юни и юли за северната и централна част от страната и октомври, ноември, 
декември и януари за най- южните райони. 

Натрупването на сериозни количества сняг особено в по-ниските територии крие 
потенциален риск. Той се реализира в наводнения при много интензивно снеготопене – 
ситуация, често срещана в България. 

Вследствие на обилните валежи в много райони на областта през лятото на 2005 г. и 
пролетта и есента на 2007 г. възникнаха бедствени ситуации.  

Наводнени бяха жилищни и обществени сгради, повредени пътища и жп линии, 
защитни диги и хидротехнически съоръжения. Скъсани бяха язовирните стени на 
малки язовири, съборени подпорни стени в коригирани участъци на реки в някои 
населени места. Щетите от наводненията оказаха същественно влияние  на 
населението в областта.   

Катастрофални наводнения могат да настъпят в резултат на аварийно изпускане на 
водите, пълно или частично разрушаване  на стената на яз. „Копринка”. 

Потенциална опасност за възникване на наводнение в област Стара Загора 
представляват над 200 бр. микроязовири, от които 50 бр. потенциално опасни. 
Съществува вероятност от заливането на населени места, земеделски площи и пътни 
съоръжения.  

За намаляване щетите от наводнения в урбанизирани територии е необходимо 
да се предприемат мерки за: 

1.Редовно почистване на речните легла от наноси, дървета, храсти, смет и едри 
отпадъци. 

2.Изграждане на предпазни съоръжения. Укрепване, строителство и надзиждане на 
диги съгласно хидроложките оценки, с цел предотвратяване на заливане на защитените 
терени. 

3.Непрекъснато подържане в необходимата техническа изправност на 
язовирните стени и облекчителните съоръжения – преливници, основни 
изпускатели, отводящи канали, енергогасители и др. 

4.Подържане в изправност на открити и закрити отводнителни канивки и 
канали, водосъбирателни шахти и др. за събиране и отвеждане на повърхности 
води както и водосъбиратели за отвеждане на високи подпочвени води. 

5.Почистване от натлачени наноси във водостоците от уличната мрежа в 
населените места, както и от пътната и жп инфраструктура. 

При възникване на наводнения за намаляване вредното въздействие на водите 
и управление на риска е необходимо да се пристъпи към; 

1.Събиране и анализиране на достоверна и своевременна информация за 
количества на валежите и  тяхната интензивност; 

2.Определяне на времето за разпространение на високата вълна и определяне 
параметрите на разливните зони; 

3.Подобряване и изграждане на достатъчно гъста, съвременна метеороложка и 
хидроложка измервателна мрежа. 

4.Въвеждане на ефективна многоеетапна предупредителна система по 
продължение на поречията. 
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5.Извършване на постоянен мониторинг на застрашените от наводнения 
участъци, особено в населените места. 

На територията на област Стара Загора е възможно да възникнат наводнения: 

♦ по поречието на  реките в резултат на обилни валежи или снеготопене; 
♦ при аварийно изпускане на язовирите или преливане от тях на значителни водни 

количества; 
♦ при аварии на хидротехнически съоръжения – разрушаване на язовирни стени, 

защитни диги или напоителни канали.    
Катастрофални наводнения могат да настъпят в резултат на аварийно изпускане на 

водите, пълно или частично разрушаване  на стената на яз. „Копринка”: 
Съоръжението има максимален воден обем от 142 млн/м³. Изградени са 5  преливни 
клапи с  възможност  да  проведат 1100 м³/сек. /5 х 220/, два   основни  изпускателя с    
възможност   да  проведат 2 х 45/90 м³/сек. и възможност за отклонение към ВЕЦ-30 
м³/сек.  

При достатъчно свободен обем в язовир „Копринка” задържането на  вливащите се 
големи водни количества спомага за предпазва от катастрофални наводнения 
поречечието на реката след язовира. При вливане на 350 куб.м/сек и свободен обем от 
40 млн. м³, язовира ще се запълни след около 30 часа. 

При проливни дъждове и изпускане от язовира на водни количества над 220 м³/сек 
ще възникне: 

♦ наводнение в община Казанлък в селата Бузовград, Розово и Овощник,  част от 
обектите на “Арсенал”АД, “НИТИ”, Националния център по парашутизъм, минерални 
бани “Овощник” и други по малки обекти. Времето за оповестяване и извеждане на 
населението е 20-30 мин. 

♦ Разрушаване на защитните диги, изградени покрай реката. 
♦ заливане на помпените станции в района на с. Ягода и с. Зимница, както и 

бункерните и шахтови кладенци, осигуряващи захранването с питейна вода  на гр. 
Стара Загора. 

♦ Наводнение в община Мъглиж – в селата  Ягода, Юлиево, Зимница. Времето за 
оповестяване и извеждане на населението е в зависимост от количеството на 
изпусканата вода.   

♦ Наводнение в община Николаево – гр. Николаево и с. Нова махала. 
♦ Подкопаване и събаряне на електрически стълбове от далекопроводи, 

преминамащи в близост до леглото на р. Тунджа; 
♦ Възможно е нарушаване на конструктивната устойчивост или пълно разрушаване 

на мостовете над р. Тунджа в община Казанлък и в община Мъглиж. 
Потенциална опасност от наводнения съществува  при интензивни валежи  във 

водосбора  на почти всички реки в областта. 

р.Тунджа и притоците и – р.Тъженска, р.Габровница, р.Лешница, р.Крънска, р. 
Мъглижка, р. Борущенска, р.Сливитовска, р.Радова, р.Лазова, р.Саплама, р.Турийска 
р.Гюрля  

При проливни дъждове във водосбора може да предизвика наводнение по поречието 
на територията на община Павел баня  - с тежки последици в селата Осетеново и 
Алескандрово, Търничене Турия и Скобелево, община Казанлък- може да залее 
пречиствателната станция за отпадни води, северните окрайнини на с.Бузовград, 
центъра по парашутизъм до с.Овощник, помпените станции на фирма “Арсенал” при 
с.Розово, източната част на с.Крън, източна част на с.Голямо Дряново, община 
Мъглиж - заливане на северните окрайнини на с.Ягода, южните окрайнини на 
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с.Юлиево, помпените станции при с.Зимница за питейно битово водоснабдяване на 
град Стара Загора и община Николаево,  

р.Сазлийка и притоците и р. Блатница, р.Бяла Рада, р.Соколица, р.Овчарица 
р.Бедечка:  

р.Блатница- в землището на община Раднево с опасност от заливане на ниските 
части на града. Гр.Раднево е застрашен от заливане при висока водна вълна, която би 
се образувала при повреда или скъсване на стената на един или няколко язовира от 
Системата за отвеждане на водите на яз.”Овчарица”. Наводняване на прилежащите на 
реката  квартали в гр. Раднево при преливане /над 25-30 куб.м/сек/  на яз. „Раднево” 
или скъсване на язовирната стена. При това е възможно  прекъсване на пътя Раднево – 
Стара Загора;   

Наводняване на прилежащите на реката  квартали в гр. Раднево при преливане /над 
25-30 куб.м/сек/  на яз. „Раднево” или скъсване на язовирната стена. При това е 
възможно  прекъсване на пътя Раднево – Стара Загора. 

При обилни валежи от порядъка на 160 до 200 l/m²  във водосборния район със 
следните граници: билото на Средна гора, Стара Загора, Раднево, Нова Загора цялото 
количество ще премине през язовирите Пшеничево, Даскал  Атанасов и Раднево.  

Характера на местноста в указания район образува водосборен район с формата на 
триъгалник, с основа, условно преминаваща през билото на Средна гора и връх, 
насочен към гр.Раднево, преди това преминаващ през яз.Раднево.  

р. Бяла Рада - Наводнение в с. Сърнево, община Раднево при поройни дъждове - 
над 70 -100 л/м² във водосбора източно от гр. Стара Загора, между с. Люляк и с. Братя 
Кунчеви ;  

р.Соколица – Наводнение в с.Обручище, община Гълъбово при поройни дъждове 
или обилно снеготопене във водосбора на реката;  

Наводнения на територията на община Стара Загора се очакват от преливане водите 
на р.Бедечка. При внезапно скъсване преливната стена на езеро “Загорка”, времето за 
провеждане на мероприятията по защита на населението, метериалните и културни 
ценности ще бъде ограничено;  

Поройните води на р.Сазлийка в участъка от с.Кирилово до с.Бъдеще заливат 
ниската част  на с.Ракитница и североизточната част на с.Бъдеще, като се прекъсва 
шосето Стара Загора – Димитровград. 

Потенциална опасност за възникване на наводнение в област Стара Загора 
представляват над 200 бр. микроязовири, от които 50 бр. заведени като потенциално 
опасни. Съществува вероятност от заливането на населени места, земеделски площи и 
пътни съоръжения 

На територията на  община Стара Загора са изградени 10 язовира от трети и 
четвърти клас. При обилни валежи и нарушаване целоста на язовирните стени  на яз. 
Михайлово и  яз.Воденичарово ще се залеят северните окрайнини на с.Самуилово. 
яз.Кирилово-1 залива западните окрайнини на с.Ракитница. 

При нарушаване целоста на язовирните стени на яз. Подслон се залива учъстъка от 
първокласен път Стара Загора – Нова Загора - 2 км. източно от с. Подслон. Яз. 
“Кирилово-2” залива третокласен път Кирилово - Елхово. 

При обилни валежи е възможно наводняване на изградени подлези в района на ЖП-
гара Стара Загора. 

При продължителни и обилни валежи от дъжд и аварии в системата за отвеждане на 
води, е възможно да възникнат наводнения в откритите рудници на Мини Марица 
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изток. Заливането на част от съораженията, може да наруши в голяма степен 
производствения процес и да намали значително количеството на въглищата, подавани 
към ТЕЦ 2, ТЕЦ 3 и „Брикел” АД. 

 
Изводи от вероятната обстановка при възникване на наводнение: 

От така прогнозираната обстановка, за бързо оповестяване и  извеждане на 
застрашеното население и преодоляване на последствията от наводнението  е 
необходимо: 

� Да се оповести чрез сигнал “НАВОДНЕНИЕ” по всички свързочни средства и 
чрез медиите за застрашеното население. 
� Да се планира и подготви бързо извеждане на населението  от заливните  зони. 
� Да се обяви “БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ” в засегнатите общини. 
� Да се планират органи за ръководство, сили и средства за действие при 

възникване на наводнение и  се подготвят за действие при такава обстановка.  
� Да се планира и осигури готовност за своевременно източване на водите от 

язовирите. 
� Да се планира и организира, издирване, извличане и оказване на помощ на 

пострадалите. 
� Да се планират  места за временно подслоняване на населението от засегнатите 

населени места, снабдяване с храна и питейна вода. 
� Да се планират мероприятия за ограничаване на паниката и възстановяване на 

реда. 
� Да се планират санитарно-хигиенни мероприятия. 
� Да се планират  и организират при необходимост укрепителни и 

възстановителни мероприятия. 
� Да се планира и организира при необходимост постоянно наблюдение на 

нивото на водата в реките и  язовирите. 
На територията на област СТАРА ЗАГОРА  има вероятност от възникване на 

локални наводнения, които ще окажат съществено влияние на   функционирането на 
част от националното стопанство. 

При  възникване на наводнения  на територията на областта ще се създаде сложна 
обстановка на ограничена територия,  свързана с: 

♦ затруднено движение по част от пътната мрежа в областта, нарушаване на 
графика за движение на автобусния транспорт и вероятност от прекъсване на 
движението в отделни участъци; 

♦ прекъсване на електрозахранването и водоподаването на населените места; 
♦ затрудняване и прекъсване на снабдяването на населението със стоки от първа 

необходимост; 
♦ Разрушаване на отделни жилищни сгради, разположени в близост до реките или в 

ниски, заливаеми участъци от терена. 
♦ при внезапно прекъсване  язовирната стена на яз.Копринка, времето за 

провеждане на мероприятията по защитата на населението, материалните и културни 
ценности ще бъде ограничено. Ще се наложи временното извеждане на населението от 
селата Бузовград, Розово и Овощник, Ягода, Шаново и Зимница, както и работници и 
служители на част от дружествата и фирмите разположени в община Казанлък. 

Вероятната обстановка налага привличането и разпределението по участъци за 
работа на допълнителни сили и средства. 

За осигуряване на своевременна подготовка и недопускане на наводнения през 
пролетта и есента от увеличения речен оток, е необходимо да се извършват 
профилактични прегледи на техническото състояние на хидротехническите 
съоръжения и състоянието на речните корита. 



 

 

  

124 

 
За недопускане на катастрофални наводнения при обилни валежи водещи до 

разрушаване на стените на потенциално опасните язовири  е необходимо да се осигури 
готовност за своевремено източване на водите им – осигуряване на свободен обем и 
безпрепятствено провеждане през преливниците на преливащите води. 

 
За своевременно организиране на дейностите при възникване на наводнение на 

територията на областта, е необходимо да се оповестят: 
♦ Населението от застрашените жилижни квартали и  населени места; 
♦ Дежурен в Опертиввен център; 
♦ дежурен при Обл.СС; 
♦ дежурните при Общ.СС; 
♦ Щабовете за изпълнение на плановете за защита; 
♦ Дежурен на група „Спасителни дейности” – ОУ ПБЗН; 
♦ Дежурен  ОД “МВР”; 
♦ дежурни на РС “ПБЗН“; 
♦ дежурен на под. 24 150 и 22 180; 
♦ център за спешна медицинска помощ; 
♦ дежурен В и К. 
♦ дежурен “Напоителни системи” 
♦ дежурни  - яз.”Копринка” и яз.”Розов Кладенец” и яз.”Овчарица”. 
 

4. Основни задачи при възникване на наводнение: 

• Оповестяване на застрашеното население чрез сигнала “НАВОДНЕНИЕ; 
• Оповестяване на  органите, силите и средствата за извършване на СНАВР. 
• Незабавно извеждане на застрашеното население от заливните зони; 
• Спасяване, изнасяне и оказване на първа помощ на пострадалите; 
• Настаняване и осигуряване на храна, вода, дрехи и др. с предимство на  деца, 

стари хора, бременни жени и майки с деца от засегнатите райони; 
• Обявяване на  “БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ” при необходимост; 
• Оказване на долекарска и лекарска помощ на пострадалите. 
• Разузнаване за обстановката; 
• Издирване на хора в неизвестност от засегнатите райони; 
• Укрепване и възстановяване на  съоръжения и комунално енергийната мрежа; 
• Провеждане на санитарно-хигиенни мероприятия; 
• Организиране на прехраната на спасителните екипи и на пострадалите. 
• Контрол на язовирите. 
• Организиране и провеждане при необходимост на мероприятия по разпознаване и 

погребване на загиналите; 
• Предоставяне на необходимата информация до средствата за масова информация. 
 

І.МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

НАВОДНЕНИЯ 

1.Възстановяване/изграждане на съоръжения – държавна собственост. 

1.1.Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане; 

♦ Защитата на живота и здравето на населението; 

♦ Опазването на околната среда и имуществото при бедствия; 
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♦ Осигуряване нормалното функциониране на общественно обслужващи 

системи. 

1.2.Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане; 

♦ Защитни диги по поречието на р.Марица; 

♦ Защитни диги по поречието на р.Съзлия; 

♦ Почистване на коритото на р.Соколица; 

♦ Възстановяване моста на р.Марица до с.Скобелево; 

♦ Укрепване бреговете на р.Марица до с.Скобелево; 

♦ Разработване на програма за поддържане проводимостта на р.Тунджа; 

♦ Поддържане съоръженията за сигурност на хидротехнически съоръжения; 

♦ Пътни съоръжения и основни пътни връзки, необходими за придвижване на 

екипите на ЕСС и за снабдяване и евакуация на застрашеното население. 

1.3.Отговорни областни звена или длъжностни лица от областната администрация 

за осъществяване на дейността. 

♦ Замесник областен управител, директори на дирекции в областна 

администрация; 

♦ Басейнова дирекция;; 

♦ Областно пътно управление. 

2.Експертиза за състоянието на критичните и ПОО и съоръжения имащи 

отражение върху повече от една община. 

2.1.Определяне на критичните обекти в областта, за които е необходимо изготвяне 

на експертизи; 

Река Тунджа необходимо е да се изготви цялостен проект и неговото реализиране 

за корекция на реката в частта от с.Осетеново, община Павел баня до град Павел баня 

и след язовирната стена на язовир “Копринка” до опашката на язовир “Жребчево” на 

територията на областта. 

Река Сазлия  необходимо е да се изготви цялостен проект и неговото реализиране 

за корекция на реката в частта на територията на областта. 

Защитни диги по поречието на р.Марица и Сазлия. 

Яз. „Копринка”, „ Розов кладенец”, „ Овчарица”, „ Колена”, „ Раднево” и част от 

язовирите в общините Братя Даскалови, Опан и Гълъбово. 

2.2.Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи. 

Замесник областни управител, директори на дирекции в Областна администрация. 

3.Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите 

за управление, силите за реагиране и населението. 
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3.1.Определяне на необходимостта от изграждане и модернизация на 

съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване; 

Необходимо е изграждане на системи за наблюдение на нивата на река Тунджа и 

река Сазлия при бързо покачване на водното ниво, с цел оповестяване на застрашеното 

население и неговото бързо извеждане от застрашените участъци от наводнение. Може 

да се възстанови дейността на съществуващите хидрометрични постове. 

Необходимо е да се изгради система за оповестяване на застрашеното население по 

поречието на р.Тунджа след язовирната стена на яз.Копринка. 

За свеждане на информация за рязка промяна на метеорологичната обстановка е 

необходимо да се реализира идеята за изграждане на единна комуникационна система 

за всички хидротехнически съоръжения на територията на област Стара Загора. 

 3.2.Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация; 

Изграждане на автоматични датчици на най-застрашените от наводнение участъци 

на реките Тунджа и Сазлия, които да предават данни в реално време в щаба при 

обилни и продължителни валежи. 

3.3.Длъжностни лица от териториалните структури на министерства и ведомства за 

осъществяване на дейността. 

♦ Заместник областни управители; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП” в Обласна администрация;  

♦ басейнова дирекция. 

4.Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението: 

4.1.Отговорни длъжностни лица от областна администрация за организиране и 

провеждане на обучението; 

♦ Заместник областни управители; 

♦ главен експерт “ОМП”; 

♦ кметове на общини; 

♦ началник ОУ „ПБЗН” 

4.2.Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за 

управление, съставните части на ЕСС и населението при бедствия/аварии; 

Ученията и тренировките се провеждат по заповед на Областния управител, не по-

малко от веднъж годишно. При провеждане на учения е целесъобръзно да участват 

няколко съседни общини по поречието на една от реките. 

Необходимо е да се организира и проведе обучение на ползвателите на 

хидротехнически съоръжения за усвояване правилата за безопасната им експлоатация. 
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4.3.Източници на финансиране. 

Бюджета на Областна администрация и чрез Междуведомствената комисия за 

подпомагане и възстановяване. 

5.Дейности за намаляване на риска. 

1. Провеждане на дейности по защитата;  

♦ изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от наводнение; 

♦ планиране на защитата при наводнение;  

♦ превантивен контрол на  водни обекти; 

♦ прилагане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на вредното 

въздействие на водите, като: 

а) изграждане на инженерни съоръжения за защита от вредното въздействие на 

водите и други технически мерки; 

б) поддържане на речните русла и дерета  за преминаване на висока вълна в 

населените и извън населените места;   

в) обучение и практическа подготовка на ръководните органи, на силите за 

реагиране и населението; 

  

ІІ.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 

 

1.Организация на действията на органите за защита при бедствия в областта. 

Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с 

областните и национални структури за справяне с бедствията (ОЦ и тел.112). 
 

1.1.Ръководство на организацията на действията на органите за защита при 

бедствия; 

Ръководството и организацията на органите за защита при наводнение се 

осъществява от Областния управител чрез щаба за координация от оборудвания за 

целта център за координация в Зала №-1 в Областна администрация. 

За подпомагане дейноста на Щаба за координаци се сформира Център за 

координация. Този център е комплектован от специалисти, способни да оценят 

обстановката и да предложат целесъобразно решение. Работното мяста на центъра е в 

помещението на ОЦ. 

 Областният управител обявява със заповед бедствено положение за цялата или за 

част от територията на областта: 

1. при необходимост от въвеждане в действие на областния план за защита при 

наводнения; 
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2. по мотивирано искане на кметове на общини от областта. 

Копие от заповедта се изпраща незабавно на министъра на вътрешните работи. 

В заповедта се посочват: 

1. обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото 

положение; 

2. обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение; 

3. границите на територията, на която се обявява бедственото положение;  

4.мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни 

ограничения върху правата на гражданите;  

5. органите или длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите 

мерки; 

6. началото на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото действие, 

но не повече от 30 дни.  

При необходимост срокът на действие може да бъде удължен след съгласуване с 

министъра на вътрешните работи.  

Заповедта влиза в сила незабавно и се разгласява чрез средствата за масово 

осведомяване. 

Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата, 

послужили като основание за обявяването му, със заповед на Областния управител. 

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, домашни и селскостопански 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 
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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. 

Координацията на съставните части на единната спасителна система се осъществява 

чрез оперативния център на ОУ “ПБЗН”. 

Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, 

участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на 

бедствието (мястото на намеса), се извършва от ръководителя на място. 

 Ръководителят на място при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи има право да: 

1.забрани или ограничи влизането на лица в мястото на намеса;  

2.нареди временно извеждане на лица от мястото на намеса;  

3.разпореди незабавно извършване и спиране на строежи, строителни работи, 

теренни преустройства или събаряне на сгради и съоръжения или части от тях с цел 

намаляване или отстраняване на рисковете от възникналото бедствие; 

4.поиска от юридически или физически лица предоставяне на лична или материална 

помощ; 

5.създаде щаб на ръководителя на място с представители на участващите екипи от 

единната спасителна система;  

6.раздели мястото на намеса на сектори или на участъци, да определи техни 

ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях. 

1.2.Щаб за изпълнение на ОПЗБ; 

Със заповед на Областния управител е назначен щаб за ИОПЗБ. 

Мястото за работа на щаба е  определено в зала №-1 в Областна администрация на 

2-ри етаж, като разполага с  наличните  телефони, факс, мобилни телефони и  

радиосредства. При необходимост, в зависимост от създалата се обстановка се 

сформират оперативни групи от състава на щаба  за непосредствено ръководство. 

Състава на щаба за координация е съгласно Приложение №-12- основен план. 

1.3.Регистър на силите  и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на 

последиците при наводнение. 
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Включва регистър на силите и средствата по общини и на основните съставни 

части на ЕСС на територията на областта-  Приложение №-6 от основния план за защита. 

 

ІІІ.РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА 

РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗАПЛАХА ИЛИ  ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ 

1.Система за оповестяване/предупреждение: 

1.1.Система за оповестяване/предупреждение в областта; 

В област Стара Загора е изградена система за оповестяване/предупреждение  със 

заповед на Областния управител чрез дежурния по ОЦ, дежурните при Областен и 

Общински  съвети по сигурността, дежурните във ведомствата и търговските 

дружества.  

Дежурните в ОЦ, Областен и Общински съвети по сигурността разполагат с 

необходимите свързочни средства – радиотелефон, телефон, факс, телекс, компютър, 

за извършване на оповестяване/предупреждение на органите за управление и 

населението.  

Оповестяването на населението се извършва основно чрез медиите и с автомобили  

с  монтирани високоговорители на ОУ «ПБЗН», Областна дирекция «МВР» и на 

Общинските администрации. 

1.2.Отговорни длъжностни лица и функциите им (ОЦ); 

Оповестяването/предупреждението се извършва от дежурния в Оперативен 

център към ОУ «ПБЗН» - Стара Загора по стандартни оперативни процедури.  

Дежурните в ОЦ  към ОУ «ПБЗН» - Стара Загора  изпълняват следните функции: 

1. Осигуряване непрекъсната готовност за приемане на съобщения при 

заплаха, или възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия;  

2. Координация на съставните части на единната спасителна система; 

3. Изготвяне и изпращане на предупреждения до органите на 

изпълнителната власт и частите на ЕСС в областта. 

4. Оповестяване на органите на изпълнителната власт за възникнали 

бедствия; 

5. Включване на допълнителни сили и средства на основните и други 

съставни части на единната спасителна система съгласно плана за провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи по искане на 

ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител 

6. Поддържа връзка с: 

♦ “Ситуационен център” на ГД “ПБЗН”;  
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♦ Областния и Общинските съвети за сигурност; 

♦ “ОЦ” на съседните области; 

♦ Дежурните оператори в РЦ ”ЕЕНСП” – 112; 

♦ Ръководителят на място; 

♦ ОУ “Пожарна безопасност и защита на населението” в областта; 

♦ Спешна медицинска помощ в областта; 

♦ Дежурните центрове на газоразпределителните и електроразпределителните 

дружества и ВиК. 

♦ Други областни структури на министерствата; 

 

1.2.1.При получено предупреждение; 

Дейност на дежурния в “ОЦ”:  

1. Докладва на  началника на ОУ  „ПБЗН” за полученото предупреждение; 

2. След указания на началника на ОУ  „ПБЗН” изготвя предупреждение с конкретни 

указания за изпълнение на мероприятия,  които изпраща до: 

♦ Областния управител; 

♦ Кметовете на общини чрез дежурните при Общински съвети по сигурността; 

♦ Група  “Аварийно – спасителни дейности”;  

♦ РС “ПБЗН”; 

♦ ЦСМП; 

♦ “Ситуационен център” на ГД “ПБЗН”; 

♦ ОД МВР; 

♦ Други, указани в разпореждането териториални   структури   на  

министерствата  и   ведомствата в област Стара Загора. 

 

1.2.2.За оповестяване на: 

А.Органите за управление (областен управител, кметове на общини и др.); 

Областния управител се оповестява от дежурния при ОЦ; 

Кметовете на общини се оповестяват от дежурните при Общински съвети по 

сигурността и управление при кризи. 

Б.Щаба за ИОПЗБ; 

ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ ЩАБОВЕТЕ ЗА ИПЗБ: 
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ПОДДЪРЖАНЕ В ГОТОВНОСТ: 

Постоянната готовност е състояние, при което длъжностните лица от Щабовете за 

ИОПЗБ на Областно и общинско ниво, изпълняват ежедневната си дейност и имат 

готовност в кратки срокове да преминат към изпълнението на задачи по организиране 

и ръководство на спасителните и неотложни  аварийно-възстановителни работи. 

За поддържането на постоянна готовност, членовете на щабовете са длъжни: 

1.Да познават задълженията си и да имат разработени справочни и работни 

документи. 

2.Да осигурят своевременното си оповестяване, като при промяна на домашен 

адрес, домашен и служебен телефон незабавно съобщят за това на дежурните в ОЦ 

(дежурните в Общ. СС). 

3.Да знаят в какъв срок и къде да се явят при получаването на сигнал за 

привеждането на щаба в готовност за работа. 

ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ: 

♦ Право  да  привежда в  готовност  Областния щаб има Областния управител на 

област Стара Загора по негова заповед. Оповестяването се извършва чрез дежурните в 

ОЦ. 

♦ Право  да  привеждат  в  готовност  Общинските щабове имат Кметовете на 

общини с техни заповеди. Оповестяването се извършва чрез дежурните при Общински 

съвети по сигурността. За привеждането в готовност на щабовете на Кметовете на 

общини Областния управител може да издаде заповед за обявяване на бедствено 

положение на територията на областта или на част от нея, в която  заповед да приведе 

в готовност част или всички щабове на Кметовете на общини. 

В.Частите на Единната спасителна система /ЕСС/; 

♦  Силите и средствата, включени в плана за провеждане на СНАВР на област 

Стара Загора се привеждат в готовност по разпореждане на Областния управител и се 

извършва чрез ОЦ; 

♦ Силите и средствата, включени в плановете за защита на общините и се 

привеждат в готовност по разпореждане на Кметовете на общини и се извършва чрез 

дежурните при ОбщСС и/или чрез дежурните в ОЦ; 

♦ Силите и средствата на основните части на Единната спасителна система  се 

привеждат в готовност чрез ОЦ, след получен сигнал за бедствие и по разпореждане на 

началникът на ОУ «ПБЗН» и директора на ЦСМП-Стара Загора. 

1.3.Схема за оповестяване  Приложение №-7- от основния план за защита. 
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ІV.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И 

ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ, 

СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

БЕДСТВИЯ 
 

1.Временно извеждане на населението от една община в друга община на 

областта при наводнение. 

1.1.Длъжностно лице, което разпорежда и координира временното извеждане – 

Областния управител разпорежда и координира временното извеждане на пострадало 

население от една в друга община на областта; 

1.2.Случаи, в които се разпорежда временно извеждане; 

При катастрофално наводнение или наводнение при което е засегнат сградния фонд, 

комуникации и цялостно нарушаване на нормалния ритъм на живот на населението.  

2.Места за временно настаняване на населението от една община в друга 

община на областта при бедствие. 

2.1.Определяне на подходящи места за временно настаняване (използване на сгради 

предварително избрани за тази цел, изграждане на палаткови лагери); 

2.2.Оценка на наличното и недостигащото оборудване за определените терени и 

сгради държавна собственост .  

2.3.Разчет на недостигащото оборудване за областта. 

2.4.Длъжносно лице от областта, отговорно за осигуряване на недостигащото 

оборудване; 

♦ Заместник областни управители; 

♦ директор на дирекция “АКРРДС” в Областна администрация. 

2.5.Източници за осигуряване на недостигащото оборудване в случаи на 

необходимост. 

♦ собствени – от  определения  бюджет на Областна администрация; 

♦ чрез МВР и МК за подпомагане и възстановяване. 

2.6.Длъжностни лица управляващи местата за временното настаняване – държавна 

собственост. 

Настаняването на хора без подслон се извършва под ръководството на кметовете на 

общини. 

В областна администрация е сформирана група от служители които отговарят за 

централизирано управление на евакуацията и настаняването. При необходимост 

пренасочват част от населението от община, която не може да осигури подходящи 

помещения за настаняване в друга община с по- големи възможности. 
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В областна администрация ръководител на групата за евакуация и настаняване и 

назначен  директорът на дирекция “АКРРДС” . Дейноста се осъществява чрез 

кметовете на общини. 

3.Определяне на терени във всяка община за разполагане на сили на ЕСС от 

други области. Терените са определени от общините - Приложение №-10- основен план за 

защита. 

4.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, 

лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща, при повече 

от една бедстващи общини. Приложение №-13- основен план. 

4.1.Отговорни длъжностни лица, координиращо нуждите от храни, вода, 

медицински изделия, лекарствени продукти и др.; 

- заместник областни  управители; 

4.2.Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински 

изделия, лекарствени продукти и др.; 

♦ Заместник областни управители – ръководят дейността по оценка на нуждите от 

храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и др.; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ директор на РЗИ-Стара Загора; 

4.3.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени 

продукти и други за цялата област. 

 Разчета е  на базата на общинските планове. 

Извод: В област Стара Загора не разполага с имущестно за устройване на полеви 

лагери и имущество за оборудване на помещения за временно настаняване. 

5.Разчистване на пътища и осигуряване на проходимост между две и повече 

бедстващи общини. 

5.1.Длъжностни лица от Обласно пътно управление, отговорни за организиране и 

координиране на дейностите по разчистването; 

- директора на Областно пътно управление – Стара Загора. 

5.2.Регистър на наличната техника и местоположението и  Приложение №-14- осн. 

План. 

6.Организация на комуникациите в областта. 

6.1.Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни връзки, 

обходни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радио връзка и интернет 

връзка/ на областта с околния свят – ОКИЦ, с министъра на вътрешните работи, с 
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общините на областта, със съседни области и населени места, с длъжностни лица от 

общините и областта; 

1.Организиране на свързочната система : 

Свързочната система се организира на основата на изградената свързочна система в 

областта и на силите и средствата на ОУ «ПБЗН». 

1.Пунктове за управление: 

А/ Основен пункт за управление – разполага със следните свързочни средства: 

♦ късовълнова радиостанция  SEG-100 – за осигуряване на радисвръзка между 

органите за управление; 

♦ УКВ радиосредства “Стандарт” и ЛЕН-Б за осигуряване на  взаимодействието с  

оперативните групи и силите и управлението им;  

♦ Полеви  номератор НТП-15 за посрещане на преките телефонни канали за 

общински и обектови комисии; 

♦ Телефон, факс, телекс, електронна поща за връзка с групировката на силите за 

извършване на СНАВР; 

Б/ Подвижен пункт за управление  от мястото на възникналото бедствия– 

развръща се от оперативни групи – 2 бр., които организират на място СНАВР, събират 

и изпращат информация за обстановката в ОЦ. 

 2.Организиране на съществуващата свързочна система: 

А/Радиосвръзка: 

♦ с общините и кметствата в областта - изградената към моментна 

радиотелефонна система включва р/тлф “ЛЕН-Б”.   

♦ с  оперативните групи – съществуващите радиосредства в ОУ „ПБЗН” 

♦ с ръководителите от пострадалите райони – по телефон и GSM. 

♦ с взаимодействащите организации и ведомства в областта – със средствата на 

ОУ „ПБЗН”, включени на резервните места. 

Б/Проводна свръзка: 

♦ Със щабовете на кметовете на общини– реки телефонни  канали,  ТКО, телекс и 

факс;  

♦ С обектите при необходимост–преки телефонни линии по разпореждане, 

телефон, факс.   

В/Фелдегерско-пощенска свръзка; 

♦ Изгражда се при необходимост от ТД “Тунджа на Национална Държавна Мрежа 

Сигурност и Отбрана” и  ОУ „ПБЗН” 

6.2.Планиране на допълнителни и резервни средства за комуникация и свръзка; 
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6.3.Телефонен указател, позивни и е-mail адреси на отговорни институции и 

длъжностни лица – в оперативен център 

6.4. Длъжностно лице от областта, координиращо комуникациите по време на 

бедствие. 

� Заместник областен управител; 

� главен експерт “ОМП”; 

� началник отдел в  ТД “Тунджа” на Национална държавна мрежа сигурност и 

отбрана. 

7.Законност и ред при повече от една бедстващи общини. 

7.1.Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността в областта; 

- директор на ОД МВР -Стара Загора 

7.2.Ред за координация/съгласуване на дейността на специализираните 

изпълнителни органи с длъжностното лице от областта, отговарящо за реда и 

законността. 

Директорът на ОД ”МВР” координира дейността на органите на полицията със 

Заместник областния управител.  

8.Логистика при повече от една бедстващи общини. 

8.1.Задачи и отговорни длъжностни лица, участващи в логистиката; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

Задачи: 

� координират логистичното осигуряване в пострадалите общини; 

� осигуряват допълнително сили и средства за логистично осигуряване в 

бедстващите общини; 

� правят заявки по искане на общините за логистично осигуряване; 

� осигуряват взаимодействие между общините и министерствата по логистичното 

осигуряване; 

 8.2.Ред за взаимодействие и съгласуване между тях; 

Редът за взаимодействие се уточнява от Заместник областния управител за всеки 

конкретен случай. 

8.3.Договорени споразумения с доставчици; 

- няма такива 

8.4.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо дейностите с 

общините. 
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♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация. 

9.Транспорт. 

9.1.Длъжностни лица от областната администрация, координиращи осигуряването 

на транспорта; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация. 

9.2.Обобщена информация по общини за налични МПС, местонахождението им и 

списък на лицата /юридически и физически/ осигуряващи транспортните средства и 

координати за връзка с тях  Приложение №-14 от основния план. 

10.Здравеопазване. 

10.1.Длъжностно лице, координиращо действията за оказване на първа помощ; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Директор на РЗИ-Стара Загора. 

 Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ за 

населението на територията на повече от една община се осъществява съгласно 

Плана за защита при бедствия на Регионалната здравна инспекция гр. Стара Загора. 

Същият е неразделна част от областния план за защита при бедствия  – Приложение 

№-2 от основния план за защита. 

11.Възстановяване на услугите и инфраструктурата на областта. 

11.1.Ръководство на дейността по възстановяване на услугите, държавната 

инфраструктура и координацията на общините.   

Извършва се от Областна и Общински администрации и ведомствата на територията 

на областта. 

11.2.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо дейностите по 

възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите средства; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ Главен счетоводител на Областна администрация; 

11.3.Длъжностни лица, отговорни за определяне на местата и обектите 

(инфраструктура) за възстановяване; степенуване по важност на обектите; извършване 

на възстановителните работи. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 
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♦ Кметове на общини. 

12.Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население. 

12.1.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо външното и 

вътрешното подпомагане; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

12.2.Вътрешно подпомагане за областта: 

12.2.1.Длъжностно лице от областната администрация, отговорно за приемането и 

обобщаването на заявките /исканията/ от общините; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

12.2.2.Ред за приемане на заявките /исканията/ от отделните общини; 

- заявките се примат по факс чрез  дежурните при Областен съвет по сигурността   – 

телефон/факс 64-01-64; 

12.2.3.Определяне на местата в областта за приемане на заявките; 

- деловодството на областна администрация. 

12.2.4.Определяне на местата в областта за съхраняване на материални запаси за 

ресурсно осигуряване при бедствия - ул.”Шопова могила” №2 – територията на група 

“СД” към ОУ ПБЗН. 

12.2.5.Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на 

подпомагането. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

12.3.Външно подпомагане за областта. 

12.3.1.Длъжностно лице от областната администрация отговорно за изготвянето на 

заявките/исканията - /подготвя се типова форма на заявка, която да се включи в 

приложенията/; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

12.3.2.Ред за изготвяне на заявките/исканията; 

По мотивирано искане от общините Областна администрация изготвя заявки до 

министерствата в срок до 5 часа след пристигане на искането от общините.   
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12.3.3.Определяне на  институциите и организациите в страната за изпращане на 

заявките; 

- Министерство на вътрешните работи; 

- Министерство на регионалното развитие и благоустройство; 

- Министерство на здравеопазването; 

- Министерство на финансите; 

- Министерство на отбраната; 

- Министерство на транспорта; 

- Министерство на земеделието и храните; 

- Министерство на икономиката и енергетиката. 

12.3.4.Длъжностни лица участващи в разпределението, раздаването и отчитането на 

подпомагането. 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

13.Прилагане, преглед и актуализация на плана на областта. 

13.1.Начин за усвояване на плана; 

Ежегодно най-малко веднъж плана се актуализира и усвоява чрез извършване на 

изучаване и  писмено уведомяване на отделните длъжностни за възложени 

отговорности. 

13.2.Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

13.3.Участващи в усвояването на плана; 

♦ Областна администрация; 

♦ членове на Областен съвет за сигурност; 

♦ членове на Областния щаб за изпълнение на ПЗБ; 

♦ Кметове на общини. 

13.4.Ред за актуализация на плана. 

Планът се актуализира: 

-  веднъж годишно по разпореждане на Областния управител – за целия план; 

-     през годината по разпореждане на Главен секретар; 

 
КОМИСАР СТОЯН КОЛЕВ 
Началник на Областно управление “Пожарна 
безопасност и защита на населението” – Стара Загора 
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СЪДЪРЖАНИЕ   
 
 

№ СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТОЧКИТЕ В ПЛАНА Стр. 

18.  Челна страница 1 

19.  Съдържание 2 

20.  Лист за достъп 3 

21.  Лист за промени в плана 4 

22.  Мерки за предотвратяване или намаляване последиците от 

масови горски и полски пожари. 

5 

23.  Взаимодействие между органите на изпълнителната власт 6 

24.  Ред за уведомяване на органите на изпълнителната власт, силите 

за реагиране и населението при заплаха или възникване на 

масови горски и полски пожари. 

8 

25.  Мерки за защита на населението, разпределение на 

задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на 

предвидените мерки, средства и ресурси, предвидени за 

ликвидиране на масови горски и полски пожари. 

11 
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ЛИСТ  ЗА  ДОСТЪП 
  

№ 
  длъжност 

Има право на достъп до: 

1. Областен управител и Заместник областни 

управители, главен секретар, директори на 

дирекции, гл. експерт ОМП и отговорник на ПУ в 

Областна администрация. 

Всички части и приложения на Плана 

2. Началник областно управление “Пожарна 

безопасност и защита на населението” 

 

 Всички части и приложения на Плана 

3. Началник група “Планиране и превантивна 

дейност”  

 Всички части и приложения на Плана 

4. Длъжностни лица от група “Планиране и 

превантивна дейност” 

 

 Всички части и приложения на Плана 

5. Началник група “Спасителни дейности” 

 

 Всички части и приложения на Плана 

6. Членове на щаба на Областния управител  Касаещите ги  части и приложения на 

Плана 

7. Членове на Областен съвет по сигурността   

 

Касаещите ги  части и приложения на 

Плана 

8. Главен счетоводител на Областна администрация Приложения по финансовото 

осигуряване на Плана 
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ЛИСТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В  ПЛАНА 

 
дата  

Длъжностно лице 
 

Променена част, 
стр. от плана 

Подпис на дл. лице, 
извършило промяната 
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І.МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

МАСОВИ ГОРСКИ И ПОЛСКИ ПОЖАРИ 

1.Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението: 

1.1.Отговорни длъжностни лица от областна администрация за организиране и 

провеждане на обучението; 

♦ Заместник областни управители; 

♦ Началник Областно управление “Пожарна безопасност и защита на 

населението”; 

♦ главен експерт “ОМП”; 

1.2.Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите 

за управление, съставните части на ЕСС и населението при масови горски и 

полски пожари; 

Ученията и тренировките се провеждат по заповед на Областния управител, не по-

малко от веднъж годишно. По време на провеждане на ученията може да се включват 

и учебни въпроси за организиране гасенето на масови горски и полски пожари.  

1.3.Източници на финансиране. 

Бюджета на Областна администрация и чрез Междуведомствената комисия за 

подпомагане и възстановяване. Бюджетите на съставните части на ЕСС. 

2.Дейности за намаляване на риска. 

1. Провеждане на дейности по защитата;  

♦ изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от масови горски и 

полски пожари; 

♦ планиране на защитата при масови горски и полски пожари; 

♦ прилагане на превантивни мерки, съгласно законодателството за недопускане 

или намаляване на паленето на стърнища; 

♦ разяснителна кампания сред населението за вредите, които нанасят пожарите 

в горския фонд за Националното стопанство, за местния климат и здравето на 

хората, като и това, че се унищожават ценни растителни и животински видове; 

♦ обучение и практическа подготовка на ръководните органи, на силите за 

реагиране и населението; 

Всяка година през месец януари или февруари се разработва “Програма за 

подготовка на област Стара Загора за пожароопасния сезон”. Освен това се изпращат 

указания на Областния управител за предприемане на мерки за предотвратяване на 

масови горски и полски пожари и за подготовка за провеждане на пожарогасителни 

работи. При разработването на програмата участват членовете на щаба за ИОПЗБ.  
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Извършва се целенасочени проверки за анализиране подготовката на дирекцията по 

горите за гасене на горски пожари. Преди жътвената кампания се извършва проверка 

на мащините за пожарообезопасяването им. 

 

ІІ.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА 

ВЛАСТ 

1.Организация на действията на органите за защита при бедствия в областта. 

Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с 

областните и национални структури за справяне с бедствията (ОЦ и тел.112). 

1.1.Ръководство на организацията на действията на органите за защита при 

бедствия; 

Ръководството и организацията на органите за защита при масови горски и полски 

пожари се осъществява от Областния управител чрез щаба за ИОПЗБ от оборудвания 

за целта център за координация в Зала №-1 в Областна администрация. 

Непосредственото ръководство на пожарогасителните действия се осъществява от 

началникът на Областно управление  “Пожарна безопасност и защита на населението” 

При възникване на масови пожари и при съществуване на реална опасност за 

здравето и живота на хората Областният управител може да обявяви със заповед 

бедствено положение за цялата или за част от територията на областта: 

♦ при необходимост от въвеждане в действие на областния план за защита при 

наводнения; 

♦ по мотивирано искане на кметове на общини от областта. 

Копие от заповедта се изпраща незабавно на министъра на вътрешните работи. 

 

В заповедта се посочват: 

♦ обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото 

положение; 

♦ обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение; 

♦ границите на територията, на която се обявява бедственото положение;  

♦ мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни 

ограничения върху правата на гражданите;  

♦ органите или длъжностните лица, отговарящи за прилагането на 

предприетите мерки; 

♦ началото на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото 

действие, но не повече от 30 дни.  
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При необходимост срокът на действие може да бъде удължен след съгласуване с 

министъра на вътрешните работи. Заповедта влиза в сила незабавно и се разгласява 

чрез средствата за масово осведомяване. Бедственото положение се отменя 

предсрочно при отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за 

обявяването му, със заповед на Областния управител. 

При обявено бедствено положение в неизбежно необходимия обем и 

продължителност може да се ограничи: 

♦ правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно 

извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено 

застрашени;  

♦ правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на 

живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;  

♦ свободата на движение и пребиваване в определена част на територията, 

застрашена или засегната от бедствието; 

♦ правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала 

осъществяването на пожарогасителни работи. 

При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат 

предприети: 

♦ временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и 

изнасяне на имущества от определената територия; 

♦ забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или 

територии; 

♦ незабавно извършване на строежи, строителни работи, теренни преустройства 

или отстраняване на строежи за намаляване или предотвратяване на заплаха, 

произтичаща от бедствието; 

♦ 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; 

♦ приоритетно снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни заведения и 

спасителните екипи. 

Координацията на съставните части на единната спасителна система се осъществява 

чрез оперативния  център на ОУ  ПБЗН. 

Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, 

участващи в пожарогасителни, спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи в района на пожарите, се извършва от ръководителя на място. 
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Ръководителят на място при провеждане на пожарогасителни, спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи има право да: 

♦ забрани или ограничи влизането на лица в мястото на намеса;  

♦ нареди временно извеждане на лица от мястото на намеса;  

♦ разпореди незабавно извършване и спиране на строежи, строителни работи, 

теренни преустройства или събаряне на сгради и съоръжения или части от тях 

с цел намаляване или отстраняване на рисковете от възникналото бедствие; 

♦ поиска от юридически или физически лица предоставяне на лична или 

материална помощ; 

♦ създаде щаб на ръководителя на място с представители на участващите екипи 

от единната спасителна система;  

♦ раздели мястото на намеса на сектори или на участъци, да определи техни 

ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за 

тях. 

1.2.Щаб за изпълнение на ОПЗБ; 

Със заповед на Областния управител е назначен щаб за ИОПЗБ. 

Мястото за работа на щаба е  определено в зала №-1 в Областна администрация на 2-

ри етаж, като разполага с  наличните  телефони, факс, мобилни телефони и  

радиосредства. При необходимост, в зависимост от създалата се обстановка се 

сформират оперативни групи от състава на щаба. Състава на щаба за координация е 

съгласно -приложение №-12 от основния план. 

1.3.Регистър на силите  и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на 

последиците при наводнение. 

Включва регистър на силите и средствата по общини и на основните съставни 

части на ЕСС на територията на областта-  приложение №-6 и 14 от основния план. 

 

ІІІ.РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА 

РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗАПЛАХА ИЛИ  ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ 

 

1.Система за оповестяване/предупреждение: 

1.1.Система за оповестяване/предупреждение в областта; 

В област Стара Загора е изградена система за оповестяване и предупреждение. 

Оповестяването се извършва по заповед на Областния управител чрез дежурния по 

ОЦ, дежурните при Областен и Общински  съвети по сигурността, дежурните във 

ведомствата и търговските дружества.  
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Дежурните в ОЦ, Областен и Общински съвети по сигурността разполагат с 

необходимите свързочни средства – радиотелефон, телефон, факс, телекс, компютър, 

за извършване на оповестяване и предупреждение на органите за управление и 

населението.  

Оповестяването на населението се извършва основно чрез средствата за массово 

осведомяване и с автомобили  с  монтирани високоговорители на ОУ ПБЗН, Областна 

дирекция МВР и на Общинските администрации. 

 

1.2.Отговорни длъжностни лица и функциите им (ОЦ); 

Оповестяването се извършва от дежурния в Оперативен център към ОУ  ПБЗН - 

Стара Загора по стандартни оперативни процедури.  

Дежурните в ОЦ  изпълняват следните функции: 

1. Осигуряване непрекъсната готовност за приемане на съобщения при 

заплаха, или възникване на пожари, тяхната оценка и незабавни действия;  

2. Координация на съставните части на единната спасителна система; 

3. Изготвяне и изпращане на предупреждения до органите на изпълнителната 

власт и частите на ЕСС в областта. 

4. Оповестяване на органите на изпълнителната власт за възникнали пожари; 

5. Включване на допълнителни сили и средства на основните и други съставни 

части на единната спасителна система съгласно плана за провеждане на 

пожарогасителни, спасителни и неотложни аварийно - възстановителни 

работи по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на 

областния управител 

6. Поддържа връзка с: 

♦ “Ситуационен център” на ГД ПБЗН;   

♦ Областния и Общинските съвети за сигурност; 

♦ “ОЦ” в  съседните области; 

♦ Дежурните оператори в РЦ ”ЕЕНСП” – 112; 

♦ Ръководителят на място; 

♦ РС “Пожарна безопасност и защита на населението”;  

♦ Спешна медицинска помощ в областта; 

♦ Дежурните центрове на газоразпределителните и електроразпределителните 

дружества и ВиК. 
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♦ Други областни структури на министерствата; 

1.2.1.При получено предупреждение; 

Дейност на дежурния в ОЦ:  

1. Докладва на  началникът на ОУ  ПБЗН за полученото предупреждение; 

2. След указания на началникът на ОУ ПБЗН изготвя предупреждение с 

конкретни указания за изпълнение на мероприятия,  които изпраща до: 

♦ Областния управител; 

♦ Кметовете на общини чрез дежурните при Общински съвети по сигурността 

и управление при кризи; 

♦ група “СД”;  

♦ РС ПБЗН; 

♦ ЦСМП; 

♦ “Ситуационен център” на ГД ПБЗН;   

♦ ОД МВР; 

♦ Други, указани в разпореждането териториални   структури   на  

министерствата  и   ведомствата в област Стара Загора. 

1.2.2.За оповестяване на: 

А.Органите за управление (областен управител, кметове на общини и др.); 

Областния управител се оповестява от дежурния при ОЦ; 

Кметовете на общини се оповестяват от дежурните при Общински съвети по 

сигурността. 

 

Б.Щаба за ИОПЗБ; 
 

ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ ЩАБОВЕТЕ 
 

ПОДДЪРЖАНЕ В ГОТОВНОСТ: 
 

Постоянната готовност е състояние, при което длъжностните лица от Щабовете за 

ИПЗБ на Областно и общинско ниво, изпълняват ежедневната си дейност, и имат 

готовност в кратки срокове да преминат към изпълнението на задачи по организиране 

и ръководство на пожарогасителни, спасителните и неотложни  аварийно-

възстановителни работи. 

За поддържането на постоянна готовност, членовете на щабовете са длъжни: 
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♦ Да познават задълженията си и да имат разработени справочни и работни 

документи. 

♦ Да осигурят своевременното си оповестяване, като при промяна на домашен 

адрес, домашен и служебен телефон незабавно съобщят за това на дежурните в ОЦ 

(дежурните в ОбщСС). 

♦ Да знаят в какъв срок и къде да се явят при получаването на сигнал за 

привеждането на щаба в готовност за работа. 
 

ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ: 

♦ Право  да  привежда в  готовност  Областния щаб за координация има 

Областния управител на област Стара Загора - чрез негова заповед. 

Оповестяването се извършва чрез дежурните в ОЦ. 

♦ Право  да  привеждат  в  готовност  Общинските щабове имат Кметовете на 

общини с техни заповеди. Оповестяването се извършва чрез дежурните при 

Общински съвети по сигурността. За привеждането в готовност на щабовете на 

Кметовете на общини Областния управител може да издаде заповед за обявяване 

на бедствено положение на територията на областта или на част от нея, в която  

заповед да приведе в готовност част или всички щабове на Кметовете на общини. 

   

В.Частите на Единната спасителна система /ЕСС/; 

♦ Силите и средствата, включени в плана за провеждане на СНАВР при 

масови горски и полски пожари на област Стара Загора се привеждат в 

готовност по разпореждане на Областния управител и се извършва чрез ОЦ; 

♦ Силите и средствата, включени в плановете за защита на общините и 

Външните аварийни планове за провеждане на СНАВР на общините се 

привеждат в готовност по разпореждане на Кметовете на общини и се 

извършва чрез дежурните при ОбщСС и/или чрез дежурните в ОЦ; 

♦ Силите и средствата на основните части на Единната спасителна система  се 

привеждат в готовност чрез ОЦ, след получен сигнал за бедствие и по 

разпореждане на  началникът на ОУ «ПБЗН». 

1.3.Схема за оповестяване -приложение №-7 от основния план. 

 

ІV.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И 

ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ, 

СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

БЕДСТВИЯ 
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1.Временно извеждане на населението от една община в друга община на 

областта при наводнение. 

1.1.Длъжностно лице, което разпорежда и координира временното извеждане – 

Областния управител разпорежда и координира временното извеждане на 

пострадало население от една в друга община на областта; 

1.2.Случаи, в които се разпорежда временно извеждане; 

При масови горски и полски пожари при което е засегнат сградния фонд, 

комуникации и цялостно нарушаване на нормалния ритъм на живот на населението. 

При превишаване на ПДК на опасни вещества, създаващи опасност за здравето и 

живота на хората. 

2.Места за временно настаняване на населението от една община в друга 

община на областта при бедствие. 

2.1.Определяне на подходящи места за временно настаняване (използване на сгради 

предварително избрани за тази цел, изграждане на палаткови лагери); 

 Информацията включва систематизирани данни от общинските планове и 

допълнително определени терени и сгради – държавна собственост-  №-8 и 9 от 

основния план. 

2.3.Разчет на необходимото оборудване за изграждане на полеви лагер; 

Включва разчет   - съгласно Приложение №-11 от основния план. 

2.4.Длъжносно лице от областта, отговорно за осигуряване на недостигащото 

оборудване; 

♦ Заместник областни управители; 

♦ директор на дирекция “АКРРДС” в Областна администрация. 

2.5.Източници за осигуряване на недостигащото оборудване в случаи на 

необходимост. 

♦ собствени – от  определения  бюджет на Областна администрация; 

♦ чрез МВР и МК за подпомагане и възстановяване. 

2.6.Длъжностни лица управляващи местата за временното настаняване – държавна 

собственост. 

- директор на дирекция “АКРРДС” в Областна администрация. 

 

3.Определяне на терени във всяка община за разполагане на сили на ЕСС от 

други области.  (Терените са определени от общините - приложение №-9) 
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4.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, 

лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща, при повече 

от една бедстващи общини. -приложение №-13. 

4.1.Отговорни длъжностни лица, координиращо нуждите от храни, вода, медицински 

изделия, лекарствени продукти и др.; 

- заместник областни  управители; 

4.2.Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински 

изделия, лекарствени продукти и др.; 

♦ Заместник областни управители – ръководят дейността по оценка на нуждите 

от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и др.; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ директор на РЗИ-Стара Загора; 

4.3.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени 

продукти и други за цялата област. 

 Разчета е  на базата на общинските планове- приложение №-13. 

 

5.Организация на комуникациите в областта. 

5.1.Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни връзки, 

обходни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радио връзка и интернет 

връзка/ на областта – ОЦ, с министъра на вътрешните работи, с общините на областта, 

със съседни области и населени места, с длъжностни лица от общините и областта. 

5.2.Организиране на свързочната система : 

Свързочната система се организира на основата на изградената свързочна система в 

областта и на силите и средствата на ОУ  “ПБЗН”. 

Организацията и използването на свързочните сили и средства е посочена в     

приложение №-22 и 23 от основния план. 

5.3.Пунктове за управление: 

А/ Основен пункт за управление – Център за координация  в област Стара Загора- 

разполага със следните свързочни средства: 

♦ късовълнова радиостанция  – за осигуряване на радисвръзка между органите 

за управление; 

♦ УКВ радиосредства “Стандарт” и ЛЕН-Б за осигуряване на  взаимодействието 

с  оперативните групи и силите и управлението им;  

♦ Полеви  номератор НТП-15 за посрещане на преките телефонни канали за 

общински и обектови комисии; 
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♦ Телефон, факс, телекс, електронна поща за връзка с групировката на силите за 

извършване на СНАВР; 

Б/ Подвижен пункт за управление  от мястото на възникналото пожари– развръща 

се от оперативни групи – 2 бр., които организират на място пожарогасителните 

действия, събират и изпращат информация за обстановката в центъра за координация. 

Опертивните групи се осигуряват с две машини на ОУ  ПБЗН оборудвани със 

свързочни средства. 

 5.4.Организиране на съществуващата свързочна система: 

А/Радиосвръзка: 

♦ с общините и кметствата в областта - изградената моментна радиотелефонна 

система включва р/тлф “ЛЕН-Б”.   

♦ с  оперативните групи – съществуващите радиосредства в ОУ ПБЗН. 

♦ с ръководителите от пострадалите райони – по телефон и GSM. 

♦ с взаимодействащите организации и ведомства в областта – със средствата на 

ОУ  “ПБЗН”, включени на резервните места. 

Б/Проводна свръзка: 

♦ Със щабовете на кметовете на общини  – преки телефонни  канали,  ТКО,  

факс;  

♦ С  обектите при необходимост – преки телефонни линии по разпореждане, 

телефон, факс.   

В/Фелдегерско-пощенска свръзка; 

Изгражда се при необходимост от ТД “Тунджа на Национална Държавна Мрежа 

Сигурност и Отбрана” и  ОУ  “ПБЗН”. 

 

6.Длъжностно лице от областта, координиращо комуникациите по време на пожара. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ главен експерт “ОМП”; 

♦ началник отдел в  ТД “Тунджа” на Национална държавна мрежа сигурност и 

отбрана. 

 

7.Законност и ред при повече от една бедстващи общини. 

7.1.Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността в областта; 

- директор на ОД МВР-Стара Загора 

7.2.Ред за координация/съгласуване на дейността на специализираните изпълнителни 

органи с длъжностното лице от областта, отговарящо за реда и законността. 
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Директорът на ОД ”МВР” координира дейността на органите на полицията със 

Заместник областния управител.  

 

8.Логистика при повече от една бедстващи общини. 

8.1.Задачи и отговорни длъжностни лица, участващи в логистиката; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

Задачи: 

♦ координират логистичното осигуряване в пострадалите общини; 

♦ осигуряват допълнително сили и средства за логистично осигуряване в 

бедстващите общини; 

♦ правят заявки по искане на общините за логистично осигуряване; 

♦ осигуряват взаимодействие между общините и министерствата по 

логистичното осигуряване; 

 

 8.2.Ред за взаимодействие и съгласуване между тях; 

Редът за взаимодействие се уточнява от Заместник областния управител за всеки 

конкретен случай. 

 

8.3.Договорени споразумения с доставчици; 

- няма такива 

 

8.4.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо дейностите с 

общините. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация. 

 

9.Транспорт. 

9.1.Длъжностни лица от областната администрация, координиращи осигуряването на 

транспорта; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация. 

9.2.Обобщена информация по общини за налични МПС, местонахождението им и 

списък на лицата /юридически и физически/ осигуряващи транспортните средства и 

координати за връзка с тях  -приложение № 14. 
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10.Здравеопазване. 

10.1.Длъжностно лице, координиращо действията за оказване на първа помощ; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Директора на РЗИ-Стара Загора. 

Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ за 

населението на територията на повече от една община се осъществява съгласно 

Плана за защита при бедствия на Регионалната здравна инспекция гр. Стара 

Загора. Същият е неразделна част от областния план за защита при бедствия  – 

Приложение №-2 от основния план за защита. 

 

 11.Възстановяване на услугите и инфраструктурата на областта. 

11.1.Ръководство на дейността по възстановяване на услугите, държавната 

инфраструктура и координацията на общините.   

Извършва се от Областна и Общински администрации и ведомствата на територията 

на областта. 

11.2.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо дейностите по 

възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите средства; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен счетоводител на Областна администрация; 

11.3.Длъжностни лица, отговорни за определяне на местата и обектите 

(инфраструктура) за възстановяване; степенуване по важност на обектите; извършване 

на възстановителните работи. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ Кметове на общини. 

 

12.Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население. 

12.1.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо външното и 

вътрешното подпомагане; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

12.2.Вътрешно подпомагане за областта: 
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12.2.1.Длъжностно лице от областната администрация, отговорно за приемането и 

обобщаването на заявките /исканията/ от общините; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

12.2.2.Ред за приемане на заявките /исканията/ от отделните общини; 

- заявките се примат по факс чрез  дежурните при Областен съвет по сигурността – 

телефон/факс 64-01-64; 

12.2.3.Определяне на местата в областта за приемане на заявките; 

- деловодството на Областна администрация.. 

12.2.4.Определяне на местата в областта за съхраняване на материални запаси за 

ресурсно осигуряване при бедствия; 

- ул.”Шопова могила” №2 – територията на група “СД” към Областно управление 

ПБЗН – Стара Загора. 

12.2.5.Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на 

подпомагането. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

 

12.3.Външно подпомагане за областта. 

 

12.3.1.Длъжностно лице от областната администрация отговорно за изготвянето на 

заявките/исканията - /подготвя се типова форма на заявка, която да се включи в 

приложенията/; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

 

12.3.2.Ред за изготвяне на заявките/исканията; 

По мотивирано искане от общините Областна администрация изготвя заявки до 

министерствата в срок до 5 часа след пристигане на искането от общините.   

 

12.3.3.Определяне на  институциите и организациите в страната за изпращане на 

заявките; 
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♦ Министерство на вътрешните работи; 

♦ Министерство на регионалното развитие и благоустройство; 

♦ Министерство на здравеопазването; 

♦ Министерство на финансите; 

♦ Министерство на отбраната; 

♦ Министерство на транспорта; 

♦ Министерство на земеделието и храните; 

♦ Министерство на икономиката и енергетиката. 

 

12.3.4.Длъжностни лица участващи в разпределението, раздаването и отчитането на 

подпомагането. 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

 

13.Прилагане, преглед и актуализация на плана на областта. 
 

13.1.Начин за усвояване на плана; 

Ежегодно най-малко веднъж плана се актуализира и усвоява чрез извършване на 

изучаване и  писмено уведомяване на отделните длъжностни за възложени 

отговорности по плана. 

13.2.Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ Началникът на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на 

населението” . 

13.3.Участващи в усвояването на плана; 

♦ Областна администрация; 

♦ членове на Областен съвет за сигурност; 

♦ членове на Областния щаб за координация на СНАВР; 

♦ Кметове на общини. 

13.4.Ред за актуализация на плана. 

Планът се актуализира: 

♦ веднъж годишно по разпореждане на Областния управител – за целия план; 
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♦ през годината по разпореждане на Главен секретар – за отделни точки и 

длъжностни лица от плана; 

♦ По разпореждане на началникът на Областно управление “Пожарна 

безопасност и защита на населението” . 

 

 
 
 

КОМИСАР СТОЯН КОЛЕВ 
 
Началник на Областно управление “Пожарна 
безопасност и защита на населението” – Стара Загора 
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“Снегонавявания,  
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СЪДЪРЖАНИЕ 
   

№ СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТОЧКИТЕ В ПЛАНА СТР. 

26. Челна страница 
 

1 

27. Съдържание 
 

2 

28. Лист за достъп 
 

2 

29. Лист за промени в плана 
 

3 

30. Анализ и оценка на риска при снегонавявания, обледявания, 

гръмотевични и ветрови бури 

4 

31. Мерки за предотвратяване или намаляване последиците от 
бедствия 

 

7 

32. Взаимодействие между органите на изпълнителната власт 
 

8 

33. Ред за уведомяване на органите на изпълнителната власт, 
силите за реагиране и населението при заплаха или възникване 
на бедствие /наводнение / 

 

10 

34. Мерки за защита на населението, разпределение на 
задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на 
предвидените мерки, средства и ресурси, предвидени за 
ликвидиране на последиците от бедствия. 

 

13 

 
 

ЛИСТ  ЗА  ДОСТЪП 
  

№ 
  длъжност 

Има право на достъп до: 

1. Областен управител и Заместник областни 
управители, главен секретар, директори на 
дирекции, гл. експерт ОМП и отговорник на 
ПУ в Областна администрация,  

Всички части и приложения  на 
Плана 

2. Началник ОУ “ПБЗН” 
 

 Всички части и приложения  
на Плана 

3. Членове на щаба на Областния управител 
 

 Касаещите ги  части и 
приложения  

на Плана 
4. Главен счетоводител на Областна 

администрация 
 

Приложения по финансовото 
осигуряване на Плана 

5. Членове на Областен съвет по сигурност 
 

Касаещите ги  части и 
приложения  

на Плана 
6 Членове на щаба на Областния управител 

 
Касаещите ги  части и 

приложения  
на Плана 
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ЛИСТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В  ПЛАНА 
 

дата 
 

Длъжностно лице 
 

Променена част, 
стр. от плана 

Подпис на дл. лице, 
извършило 
промяната 
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І. Анализ и оценка на риска при снегонавявания, обледявания, гръмотевични 

и ветрови бури 

1.В област Стара Загора предимно през месеците декември, януари и февруари са 
възможни снегонавявания, обледенявания и заледявания, при които ще се създаде 
бедствено положение в една или няколко общини или на територията на цялата 
област. При това положене са възможни следните критични ситуации: 

• прекъсване пътищата до населените места; 
• прекъсване на електрозахранването, съобщителните връзки и водоснабдяването 

на населени места; 
• нарушаване транспортното осигуряване на населението в населените места и 

извън тях по общинската и републиканската пътна мрежа; 
• нарушаване снабдяването на населението с хранителни продукти, питейна вода 

и материали за отопление; 
• хора и животни останали без подслон, храна и питейна вода в населени места, 

хижи и по пътищата на областта и при пътно транспортни произшествия. 
 
2.При зимното поддържане на пътната мрежа  не може да се осигури еднакво 

експлоатационно състояние и еднакви условия за движение по всички пътища през 
целия зимен период. Пълното отстраняване на снежната покривка , обледеняването  
и заледяването по пътищата, на всякъде и по всяко време е практически невъзможно 
и икономически неоправдано. Експлоатационното състояние на пътищата през 
зимата зависи от характера и мащабите на снежно-ледовите явления, степенуване на 
пътищата, интензивност на движението, прилаганите способи в работата за 
ликвидиране на последствията от кризисната ситуация и др. За характеризиране на 
това състояние се използват нивата за зимно поддържане на пътищата в зависимост 
от интензивността на движение. При определяне на рационалните нива на зимното 
поддържане на отделни пътища се взема впредвид и наличието на материално-
техническите ресурси и наличните финансови средства. 

 
3.Републиканската пътна мрежа е разделена на три степени /класа/ в зависимост от 

интензивността на движението. На територията на област Стара Загора е изградена 
пътна мрежа както следва: 

-  първа степен /клас/ - с дължина -                      335,5 км. 
-  втора степен – с дължина -   104,7 км. 
-  трета степен – с дължина -   327,2 км 
-  автомагистрала         -                            35,2 км 
    общо .                                                                   900,6 км. 
-  четвърта степен /общинска п.м./ - дължина- 813,0 км. 
    Всичко                                                              1 578,4 км. 
 
4.При обилни снеговалежи и образуване  на снежна покривка с дебелина над 10-15 

см и продължаващо снеговалене, придружено с вятър със скорост над 8-10 м/сек на 
територията на област Стара Загора ще се създаде сложна обстановка, което налага 
привеждане в готовност на част или на целия Щаб за ИОПЗБ. 

 
5.При зимни условия в област Стара Загора се образуват снежни навявания и 

поледици и се затруднява движението най-често в следните пътни участъци, имащи 
съществено значение за националното стопанство: 
В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА: 
• Стара Загора- Ягода – І клас пътна мрежа; 
• Стара Загора- Нова Загора – ІI клас пътна мрежа; 
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• Стара Загора  околовръстен път; 
• Стара Загора – Старазагорски минерални бани - ІV клас п.м.; 
• Стара Загора –Люляк-Зимница – ІV клас п.м.; 
• Стара Загора-Борилово-Пряпорец-Ново село – ІV клас п.м.; 
• Стара Загора  - Раднево - IІ клас пътна мрежа. 
• Дълбоки - Оряховица 
 
В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК: 
• Дунавци-Шейново-Шипка – ІІ клас п.м.; 
• Крън-Шипка-връх Шипка – І клас п.м.; 
• Бузовград-Средногорово- ІV клас п.м.; 
• Бузовград-Горно Черковище – ІV клас п.м.; 
• вр.Шипка - Бузлуджа 
 
В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ: 
• Павел баня – Дунавци – І клас п.м.; 
• Павел баня-Турия – ІІІ клас п.м.; 
 
В ОБЩИНА ГУРКОВО: 
• Гурково-Проход на Републиката – І клас п.м.; 
• Гурково-Долно Паничерево-Нова Загора – ІІІ клас п.м.; 
 
В ОБЩИНА ЧИРПАН: 
• Чирпан-Стара Загора – IІ клас п.м.; 
• Чирпан-Пловдив – ІI клас п.м. 
• Чирпан-Братя Даскалови – ІІ клас п.м.; 
 
В ОБЩИНА  РАДНЕВО: 
• Любенова махала – Раднево – Гълъбово - ІI клас п.м; 
• Раднево – Полски градец - ІI клас п.м; 
 
В ОБЩИНА  ГЪЛЪБОВО: 
• Гълъбово – Симеоновград - IIІ клас п.м; 
• Гълъбово – Орлов дол - ІІІ клас п.м; 
 
В ОБЩИНА  МЪГЛИЖ: 
• Мъглиж – Гурково - І клас п.м; 

 
В ОБЩИНА  БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
• Православ – Братя Даскалови – Долно ново село – Горно ново село – х. 

Каваклийка - IIІ клас п.м; 
 

7.При обилни снеговалежи и в резултат на бързо снеготопене е вероятно 
активизиране на свлачищни процеси в следните райони: 

 

� В община Стара Загора на път ІV-66061 км. 2+300 – с.Самуилово-с.Осларка; 
� В община Чирпан на път ІІ-534 км. 176+302 до 176+435 – с.Целина-с.Зетьово; 
� В община Гълъбово на път между с.Обручище-с.Медникарово; 
 

Съществува вероятност от възникване на срутища по следните пътища: 
 

� Проход Шипка;  
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� Проход на Републиката; 
� В община Мъглиж на път и жп път между с.Дъбово и с.Радунци. 
 
Активизирането на срутищата ще доведе до цялостно или частично прекъсване на 

пътните артерии в тези участъци. 
 
 
ИЗВОДИ ОТ ПРОГНОЗИРАНАТА ОБСТАНОВКА: 
 
1. При снежни бури, обледенявания и заледявания на територията на област Стара 

Загора ще се създаде сложна обстановка в една или няколко общини или на 
територията на цялата област. 

 
2. Вероятната обстановка ще наложи подготовка и осъществяване на ефективно 

снегопочистване на пътната мрежа в населени и извън населени места, чрез 
поетапно, целенасочено и своевременно планиране на снегопочистването, като се 
създаде организация за привличане на допълнителни сили и средства и 
съсредоточаване на сили по старопланинските проходи. 

 
3. Вероятната обстановка ще наложи разпределението на пътната мрежа на 

участъци за работа и снегопочистване. 
 
4. Осъществяване и постоянно наблюдение на районите, където е възможно 

активизирането на свлчища и възникване на срутища. Реализиране на укрепителни 
мероприятия. 

 
 ЗАДАЧИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ТАКА ПРОГНОЗИРАНАТА ОБСТАНОВКА: 
 
1. Провеждане на разузнаване за установяване сътоянието на пътната мрежа. 
 
2. Оповестяване на силите на ЕСС участващи в спасителните и неотложни 

аварийно-възстановителни работи. 
 
3. Издирване на хора останали на открито. 
 
4. Почистване и подобряване проходимостта на пътната мрежа на територията на 

областта. 
 
5. Разчистване на райони засегнати от активизиране на свлачища или засегнати от 

срутища. 
 
6. Осигуряване храна, вода, отоплителни материали и дрехи на хора, живеещи 

извън основните селища и с прекъснати пътни връзки.  
 
7. Евакуиране и осигуряване на храна и подслон на застрашени селскостопански 

животни. 
 
8. Отстраняване на повреди по комунално-енергийната мрежа. 
 
9. Оказване на първа медицинска помощ на пострадалите. 
 
10. Предаване на непрекъсната информация до населението за обстановката, чрез 
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средствата за масово осведомяване. 
 
11. Привеждане в готовност на техниката планирана за участие в 

снегопочистването и в спасителните и аварийно-възстановителните работи.  

 
12. Проверка и провеждане в готовност за използване на необходимите материали 

за борба със заледяването по пътищата. 
 
13. Приемане и предаване до подчинените структури на информация за 

метеорологичните условия и анализиране на краткосрочните прогнози. 
 
14. Въвеждане на ежедневно и денонощно дежурства от 01.11 до 31.03 в 

организациите и ведомствата определени за участие в снегопочистването. 
 
15. Създаване на спасителни доброволни групи за първоначални спасителни 

действия. 
 

ІІ. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от 

снегонавявания, обледявания, гръмотевични и ветрови бури 
 

1.Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението: 

1.1.Отговорни длъжностни лица от областна администрация за организиране и 

провеждане на обучението; 

• Заместник областни управители; 

• главен експерт “ОМП”; 

1.2.Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за 

управление, съставните части на ЕСС и населението при снегонавявания; 

Ученията и тренировките се провеждат по заповед на Областния управител, не по-

малко от веднъж годишно. Учебните въпроси за провеждане на спасителни дейности 

при зимни условия, може да се включат като елемент от общата част на други 

учения. 

 

1.3.Източници на финансиране. 

Бюджета на Областна администрация и чрез Междуведомствената комисия за 

подпомагане и възстановяване. За подготовка за работа при утежнени зимни условия 

всяка държавна и общинска структура планира  целенасочени мероприятия 

финансирани от собствени средства. 

 

2.Дейности за намаляване на риска. 

1. Провеждане на дейности по защитата;  

♦ оценка и прогнозиране на рисковете от заледявания, заснежавания, ураганни 
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ветрове и бури. 

♦ планиране на защитата;  

♦ обучение и практическа подготовка на ръководните органи, на силите за 

реагиране и населението. 

Ежегодно, през месец октомври – ноември се извършва технически преглед на 

машините за зимна поддръжка на републиканската и общинска пътна мрежа. 

Техническия преглед се извършва от комисии, назначени със заповед на областния 

управител.  

През месец септември се подготвя програма за подготовка на област Стара Загора 

за работа при утежнени зимни условия и се подготвят указания на областния 

управител. 

 

ІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ  И 

СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА. 

 

1.Организация на действията на органите за защита при бедствия в областта. 

Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с 

областните и национални структури за справяне с бедствията (Оперативен 

център и тел.112). 

1.1.Ръководство на организацията на действията на органите за защита при 

бедствия; 

Ръководството и организацията на органите за защита при снегонавявания се 

осъществява от Областния управител чрез щаба на изпълнение на областния план за 

защита при бедствия /ЩИОПЗБ/, от оборудвани за целта център за управление, 

основен (Зала №1 в Областна администрация) и подвижен пунк за управление.  

При усложняване на обстановката, свързана с обилни снеговалежи и силни ветрове, 

след оценка на обстановката,  Областният управител обявява със заповед бедствено 

положение за цялата или за част от територията на областта: 

1. при необходимост от въвеждане в действие на областния план за защита при 

бедствия; 

2. по мотивирано искане на кметове на общини от областта. 

Копие от заповедта по ал.1 се изпраща незабавно на министъра на вътрешните 

работи. 

В заповедта се посочват: 

1.обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото 

положение; 
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2.обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение; 

3.границите на територията, на която се обявява бедственото положение;  

4.мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни 

ограничения върху правата на гражданите;  

5.органите или длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите 

мерки; 

6.началото на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото действие, 

но не повече от 30 дни.  

При необходимост срокът на действие може да бъде удължен след съгласуване с 

министъра на вътрешните работи.  

Заповедта влиза в сила незабавно и се разгласява чрез средствата за масово 

осведомяване. 

Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата, 

послужили като основание за обявяването му, със заповед на Областния управител. 

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, домашни и селскостопански 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; 
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5.приоритетно снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни заведения и 

спасителните екипи. 

Ръководителят на място при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи има право да: 

1. забрани или ограничи влизането на лица в мястото на намеса;  

2. нареди временно извеждане на лица от мястото на намеса;  

3.разпореди незабавно извършване и спиране на строежи, строителни работи, 

теренни преустройства или събаряне на сгради и съоръжения или части от тях с цел 

намаляване или отстраняване на рисковете от възникналото бедствие; 

4.поиска от юридически или физически лица предоставяне на лична или 

материална помощ; 

5.създаде щаб на ръководителя на място с представители на участващите екипи от 

единната спасителна система;  

6.раздели мястото на намеса на сектори или на участъци, да определи техни 

ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях. 

1.2. Взаимодействие между съставните части на Единната спасителна система. 

Координацията на съставните части на единната спасителна система се 

осъществява чрез Оперативния център на ОУ  "Пожарна безопасност и защита на 

населението". 

Оперативният център: 
 
1.  приема и оценяват информация за възникнала усложнена зимна обстановка; 

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 място, на кмета на общината или на областния 

управител организират включване на предвидените в плановете за защита при 

бедствия съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни 

сили и средства. 

Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна 

система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в 

района на бедствието (мястото на намеса), се извършва от ръководителя на място. 

1.3.Щаб за изпълнение на ОПЗБ ; 

Със заповед на Областния управител е назначен ЩИОПЗБ. 
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Мястото за работа на щаба е определено в зала №-1 в Областна администрация на 

2-ри етаж, като разполага с наличните телефони, факс, мобилни телефони и 

радиосредства. При необходимост, в зависимост от създалата се обстановка се 

сформират оперативни групи от състава на щаба  за непосредствено ръководство. 

Състава на щаба за координация е съгласно Приложение №-12 към основния плана за 

защита. 

1.3.Регистър на силите и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на 

последиците при снегонавявания и ветрови бури. 

Включва регистър на силите и средствата по общини и на основните съставни 

части на ЕСС на територията на областта-  Приложение № 14 към основния плана 

за защита.. 

Областно пътно управление разработва регистър на техниката по пунктове за 

зимно поддържане на републиканската пътна мрежа. 

 

ІV. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗАПЛАХА 

ИЛИ  ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ 

1.Система за оповестяване/предупреждение: 

1.1.Система за оповестяване/предупреждение в областта; 

В област Стара Загора е изградена система за оповестяване и предупреждение. Със 

заповед на Областния управител чрез дежурния в ОЦ на ОУ ПБЗН, дежурните при 

Областен и Общински  съвети по сигурността, дежурните във ведомствата и 

търговските дружества свеждат необходимата информация.  

Дежурните в ОЦ, Областен и Общински съвети по сигурността разполагат с 

необходимите свързочни средства – радиотелефон, телефон, факс, компютър, за 

извършване на оповестяване/предупреждение на органите за управление и 

населението.  

Оповестяването на населението се извършва основно чрез електронни средства за 

массово осведомяване и с автомобили  с  монтирани високоговорители на ОУ 

«ПБЗН», Областна дирекция на «МВР» и на Общинските администрации. 

 

1.2.Отговорни длъжностни лица и функциите им  

Оповестяването/предупреждението се извършва от дежурния в Оперативен 

център  към ОУ «ПБЗН», - Стара Загора по стандартни оперативни процедури.  

Дежурните в ОЦ  към ОУ «ПБЗН» изпълняват следните функции: 

(1) Осигуряване непрекъсната готовност за приемане на съобщения при 
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заплаха, или възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия;  

(2) Координация на съставните части на единната спасителна система; 

(3) Изготвяне и изпращане на предупреждения до органите на изпълнителната 

власт и частите на ЕСС в областта. 

(4) Оповестяване на органите на изпълнителната власт за възникнали 

бедствия; 

(5) Включване на допълнителни сили и средства на основните и други 

съставни части на единната спасителна система съгласно плана за провеждане 

на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи по искане на 

ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител 

(6) Поддържа връзка с: 

♦ “Ситуационен център” на МВР;  

♦ Областния и Общинските съвети за сигурност и управление при кризи; 

♦ “ОЦ” в съседните области; 

♦ Дежурните оператори в РЦ ”ЕЕНСП” – 112; 

♦ Ръководителят на място; 

♦ Спешна медицинска помощ в областта; 

1.2.1.При получено предупреждение; 

Дейност на дежурния в “ОЦ”:  

1. Докладва на  началник ОУ «ПБЗН», за полученото предупреждение; 

2. След указания на началник ОУ «ПБЗН» изготвя предупреждение с конкретни 

указания за изпълнение на мероприятия,  които изпраща до: 

♦ Областния управител; 

♦ Кметовете на общини чрез дежурните при Общински съвети по 

сигурността и управление при кризи; 

♦ група “СД”;  

♦ РС  ПБЗН; 

♦ ЦСМП; 

♦ “Ситуационен център” на МВР;   

♦ ОД МВР; 

♦ Други, указани в разпореждането териториални структури на 
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министерствата и ведомствата в област Стара Загор. 

1.2.2.За оповестяване на: 

А.Органите за управление (областен управител, кметове на общини и др.); 

Областния управител се оповестява от дежурния при ОЦ; 

Кметовете на общини се оповестяват от дежурните при Общински съвети по 

сигурността и управление при кризи. 

Б. Щаба за ИОПЗБ на областта; 
 

ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ ЩАБОВЕТЕ : 
 

ПОДДЪРЖАНЕ В ГОТОВНОСТ: 

Постоянната готовност е състояние, при което длъжностните лица от Щабовете за 

ИОПЗБ на Областно и общинско ниво, изпълняват ежедневната си дейност, и имат 

готовност в кратки срокове да преминат към изпълнението на задачи по 

организиране и ръководство на спасителните и неотложни  аварийно-

възстановителни работи. 

За поддържането на постоянна готовност, членовете на щабовете са длъжни: 

1.Да познават задълженията си и да имат разработени справочни и работни 

документи. 

2.Да осигурят своевременното си оповестяване, като при промяна на домашен 

адрес, домашен и служебен телефон незабавно съобщят за това на дежурните в ОЦ 

(дежурните в Общ.СС). 

3.Да знаят в какъв срок и къде да се явят при получаването на сигнал за 

привеждането на щаба в готовност за работа. 

 

ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ: 

♦ Право  да  привежда в  готовност  Областния ЩИОПЗБ има Областният 

управител на област Стара Загора. Оповестяването се извършва чрез дежурните в 

ОЦ. 

♦ Право да привеждат в  готовност Общинските щабове имат Кметовете на 

общини с техни заповеди. Оповестяването се извършва чрез дежурните при 

Общински съвети по сигурността. За привеждането в готовност на щабовете на 

Кметовете на общини Областният управител може да издаде заповед за обявяване на 

бедствено положение на територията на областта или на част от нея, в която  заповед 

да приведе в готовност част или всички щабове на Кметовете на общини. 

 

В.Частите на Единната спасителна система /ЕСС/; 
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♦ Силите и средствата, включени в плана за провеждане на СНАВР на област 

Стара Загора се привеждат в готовност по разпореждане на Областният управител и 

се извършва чрез ОЦ; 

♦ Силите и средствата, включени в плановете за защита на общините се 

привеждат в готовност по разпореждане на Кметовете на общини и се извършва чрез 

дежурните при ОбщСС и/или чрез дежурните в ОЦ; 

♦ Силите и средствата на основните части на Единната спасителна система  се 

привеждат в готовност чрез ОЦ, след получен сигнал за бедствие и по разпореждане 

на началника на ОУ «ПБЗН», директора на ОД на МВР и директора на ЦСМП-Стара 

Загора. 

1.3.Схема за оповестяване  Приложение №-7  към основния плана за защита.. 

 

V.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.  

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ, СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 

ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ  СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ВЕТРОВИ БУРИ 

1.Временно извеждане на населението от една община в друга община на 

областта при бедствие. 

1.1.Длъжностно лице, което разпорежда и координира временното извеждане – 

Областния управител разпорежда и координира временното извеждане на 

пострадало население от една в друга община на областта; 

1.2.Случаи, в които се разпорежда временно извеждане; 

♦ при цялостно нарушаване на нормалния ритъм на живот на населението; 

♦ от населени места останали без пътни връзки; 

♦ на хора, извлечени от преспи от спасителните екипи. 

2.Места за временно настаняване на населението от една община в друга 

община на областта при бедствие. 

2.1.Определяне на подходящи места за временно настаняване (използване на 

сгради предварително избрани за тази цел, изграждане на палаткови лагери); 

Информацията включва систематизирани данни от общинските планове и 

допълнително определени сгради –държавна, общинска и частна  собственост - 

съгласно Приложение №-8 към основния плана за защита.. 

2.6.Длъжностни лица управляващи местата за временното настаняване – държавна 

собственост. 

- Заместник областен управител. 

- директор на дирекция “АКРРДС” в Областна администрация. 
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3.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, 

лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща, при повече 

от една бедстващи общини. Приложение №-13 към основния плана за защита. 

3.1.Отговорни длъжностни лица, координиращо нуждите от храни, вода, 

медицински изделия, лекарствени продукти и др.; 

♦ заместник областни  управители; 

3.2.Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински 

изделия, лекарствени продукти и др.; 

♦ Заместник областни управители – ръководят дейността по оценка на нуждите от 

храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и др.; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ директор на РЗИ-Стара Загора; 

4.3.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени 

продукти и други за цялата област. 

Разчета е  на базата на общинските планове- Приложение №-13 към основния 

плана за защита.. 

5.Разчистване на пътища и осигуряване на проходимост между две и повече 

бедстващи общини. 

5.1.Длъжностни лица от Обласно пътно управление, отговорни за организиране и 

координиране на дейностите по разчистването; 

- директора на Областно пътно управление – Стара Загора. 

5.2.Регистър на наличната техника и местоположението и за зимно поддържане на 

пътната мрежа  Приложение №-21  към основен план за защита.   

5.3.Друга налична техника на разположение на областния управител и 

местонахождението и - Приложение №-14  към основния плана за защита 

6.Организация на комуникациите в областта. 

6.1.Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни връзки, 

обходни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радио връзка и интернет 

връзка/ на областта с околния свят – ОЦ, с министъра на вътрешните работи, с 

общините на областта, със съседни области и населени места, с длъжностни лица от 

общините и областта; 

1.Организиране на свързочната система : 

Свързочната система се организира на основата на изградената свързочна система в 

областта и на силите и средствата на ОУ  “ПБЗН”. 
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Организацията и използването на свързочните сили и средства е посочена в 

Приложение №-22 към основния план за защита. 

А/ Основен пункт за управление  – В областна администрация Стара Загора. 

Б/ Подвижен пункт за управление – разполага се на мобилни средства.  

За непосредствено управление на спасителните работи при утежнени  зимни 

условия се използват две машини, оборудвани с комуникационни средства, 

собственост на ОУ “ПБЗН”. 

6.2.Телефонен указател. 

За нуждите на Щаба за координация е разработен указател за работа при утежнени 

зимни условия .  

6.2.Длъжностно лице от областта, координиращо комуникациите по време на 

бедствие. 

♦ Началник група  “Оперативен център” – ОУ ПБЗН. 
 

7.Законност и ред при повече от една бедстващи общини. 

7.1.Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността в областта; 

♦ директор на ОД МВР  - Стара Загора 

7.2.Ред за координация/съгласуване на дейността на специализираните 

изпълнителни органи с длъжностното лице от областта, отговарящо за реда и 

законността. 

Директорът на ОД МВР координира дейността на органите на полицията със 

Заместник областния управител.  
 

8.Логистика при повече от една бедстващи общини. 

8.1.Задачи и отговорни длъжностни лица, участващи в логистиката; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

Задачи: 

♦ координират логистичното осигуряване в пострадалите общини; 

♦ осигуряват допълнително сили и средства за логистично осигуряване в 

бедстващите общини; 

♦ правят заявки по искане на общините за логистично осигуряване; 

♦ осигуряват взаимодействие между общините и министерствата по 

логистичното осигуряване; 

8.2.Ред за взаимодействие и съгласуване между тях; 
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♦ Редът за взаимодействие се уточнява от Заместник областния управител за 

всеки конкретен случай. 

8.3.Договорени споразумения с доставчици; 

- няма такива 

8.4.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо дейностите с 

общините. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация. 

9.Транспорт. 

9.1.Длъжностни лица от областната администрация, координиращи осигуряването 

на транспорта; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация. 

9.2.Обобщена информация по общини за налични МПС, местонахождението им и 

списък на лицата /юридически и физически/ осигуряващи транспортните средства и 

координати за връзка с тях  - Приложение №-14  към основния плана за защита. 

 

10.Здравеопазване. 

10.1.Длъжностно лице, координиращо действията за оказване на първа помощ; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Директора на РЗИ-Стара Загора. 

Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ за 

населението на територията на повече от една община се осъществява съгласно 

Плана за защита при бедствия на Регионалната здравна инспекция гр. Стара 

Загора. Същият е неразделна част от областния план за защита при бедствия  – 

Приложение №-2 от основния план за защита. 

 

11.Възстановяване на услугите и инфраструктурата на областта. 

11.1.Ръководство на дейността по възстановяване на услугите, държавната 

инфраструктура и координацията на общините.   

Извършва се от Областна и Общински администрации и ведомствата на 

територията на областта. 

11.2.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо дейностите по 

възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите средства; 

♦ Заместник областен управител; 
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♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен счетоводител на Областна администрация; 

 11.3.Длъжностни лица, отговорни за определяне на местата и обектите 

(инфраструктура) за възстановяване; степенуване по важност на обектите; 

извършване на възстановителните работи. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ Кметове на общини. 

 

12.Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население. 

12.1.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо външното и 

вътрешното подпомагане; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

12.2.Вътрешно подпомагане за областта: 

12.2.1.Длъжностно лице от областната администрация, отговорно за приемането и 

обобщаването на заявките /исканията/ от общините; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

12.2.2.Ред за приемане на заявките /исканията/ от отделните общини; 

- заявките се примат по факс чрез  дежурните при Областен съвет по сигурността и 

управление при кризи – телефон/факс 630-579; 

12.2.3.Определяне на местата в областта за приемане на заявките; 

- деловодство на Областна администрация.  

12.2.4.Определяне на местата в областта за съхраняване на материални запаси за 

ресурсно осигуряване при бедствия; 

- ул.”Шопова могила” № 2 – територията на група “СД”  

12.2.5.Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на 

подпомагането. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 
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12.3.Външно подпомагане за областта. 

12.3.1.Длъжностно лице от областната администрация отговорно за изготвянето на 

заявките/исканията - /подготвя се типова форма на заявка, която да се включи в 

приложенията/; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

12.3.2.Ред за изготвяне на заявките/исканията; 

По мотивирано искане от общините Областна администрация изготвя заявки до 

министерствата в срок до 5 часа след пристигане на искането от общините.   

12.3.3.Определяне на  институциите и организациите в страната за изпращане на 

заявките; 

- Министерство на вътрешните работи; 

- Министерство на регионалното развитие и благоустройство; 

- Министерство на здравеопазването; 

- Министерство на финансите; 

- Министерство на отбраната; 

- Министерство на транспорта; 

- Министерство на земеделието и храните; 

- Министерство на икономиката и енергетиката. 

12.3.4.Длъжностни лица участващи в разпределението, раздаването и отчитането на 

подпомагането. 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

13.Прилагане, преглед и актуализация на плана на областта. 

13.1.Начин за усвояване на плана; 

Ежегодно най-малко веднъж плана се актуализира и усвоява чрез извършване на 

изучаване и  писмено уведомяване на отделните длъжностни за възложени 

отговорности по плана. 

13.2.Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

13.3.Участващи в усвояването на плана; 

♦ Областна администрация; 
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♦ членове на Областен съвет за сигурност; 

♦ членове на Областния Щаб ИОПЗБ; 

♦ Кметове на общини. 

13.4.Ред за актуализация на плана. 

Планът се актуализира: 

♦ веднъж годишно по разпореждане на Областния управител – за целия план; 

♦ през годината по разпореждане на Главен секретар – за отделни точки и 

длъжностни лица от плана; 

 

 

КОМИСАР СТОЯН КОЛЕВ 
 
Началник на Областно управление “Пожарна безопасност 
и защита на населението” – Стара Загора 
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  С Т А Р А  З А Г О Р А  

 
 
 

 

Ч А С Т   V I  
 
 
 
 

С П Е Ц И А Л И З И Р А Н  П Л А Н  З А  
З А Щ И Т А  

 
П Р И  

“ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ, СВЪРЗАНИ С 

ОТДЕЛЯНЕ НА ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА” 

 

 
 
 
 

 
С Т А Р А   З А Г О Р А   

 
2 0 1 2г о д .  
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СЪДЪРЖАНИЕ   

 
№ СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТОЧКИТЕ В ПЛАНА Стр. 

35.  Челна страница 1 

36.  Съдържание 2 

37.  Лист за достъп 3 

38.  Лист за промени в плана 4 

39.  Мерки за предотвратяване или намаляване последствията при 

възникване на аварии, свързани с отделянето на опасни химични 

вещества. 

5 

40.  Взаимодействие между органите на изпълнителната власт 7 

41.  Ред за уведомяване на органите на изпълнителната власт, силите 

за реагиране и населението при възникване на аварии, свързани 

с отделянето на опасни химични вещества. 

9 

42.  Мерки за защита на населението, разпределение на 

задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на 

предвидените мерки, средства и ресурси, предвидени за 

ликвидиране на аварии, свързани с отделянето на опасни 

химични вещества. 

13 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

181 

 

ЛИСТ  ЗА  ДОСТЪП 
  

№ 
  длъжност 

Има право на достъп до: 

1. Областен управител и Заместник областни 

управители, главен секретар, директори на 

дирекции, главен експерт ОМП и отговорник на 

ПУ в Областна администрация Стара Загора. 

 

 

 

Всички части и приложения на Плана 

2. Началник областно управление “Пожарна 

безопасност и защита на населението” 

 

 

 Всички части и приложения на Плана 

3. Началник група “Планиране и превантивна 

дейност”  

 Всички части и приложения на Плана 

4. Длъжностни лица от група “Планиране и 

превантивна дейност” 

 

 Всички части и приложения на Плана 

5. Началник група “Аварийно спасителни дейности” 

 

 Всички части и приложения на Плана 

6. Членове на щаба на Областния управител  Касаещите ги  части и приложения на 

Плана 

7. Членове на Областен съвет по сигурността 

 

Касаещите ги  части и приложения на 

Плана 

8. главен счетоводител на Областна администрация Приложения по финансовото 

осигуряване на Плана 
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ЛИСТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В  ПЛАНА 

 
дата  

Длъжностно лице 
 

Променена част, 
стр. от плана 

Подпис на дл. лице, 
извършило промяната 
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І.МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИЯ В ОБЕКТ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО, РАБОТЕЩ ИЛИ 

СЪХРАНЯВАЩ ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

1.Възстановяване/изграждане на съоръжения – държавна собственост. 

1.1.Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане; 

♦ Защитата на живота и здравето на населението; 

♦ Опазването на околната среда и имуществото при бедствия; 

♦ Обекти, свързани с изхранване на населението; 

♦ Обекти, от чиято дейност зависи снабдяване с енергийни източници. 

1.2.Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане; 

♦ Топлоелектрически централи; 

♦ Депа за съхранение на пропан – бутан; 

♦ „Градус-1”; 

♦ Петролни бази; 

1.3.Отговорни областни звена или длъжностни лица от областната администрация за 

осъществяване на дейността. 

♦ Замесник областен управител, директори на дирекции. 

2.Експертиза за състоянието на критичните и ПОО и съоръжения имащи 

отражение върху повече от една община. 

2.1.Определяне на критичните и ПОО в областта, за които е необходимо изготвяне 

на експертизи; 

- на обектите въвеждащи директива „Севезо” – (Система за въвеждане на  политика за 

предотвратяване на големи аварии свързани с опасни химични вещества, притежаващи разрешителни 

по чл.104 от Закона за опазване на околната среда и водите).   

 

2.2.Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи. 

Замесник областни управител, директор на РИОСВ, директор на ОУ”ПБЗН”, 

директор на РЗИ, началник отдел РО” ИДТН”, ръководители на обекти. 

3.Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за 

управление, силите за реагиране и населението. 
 

3.1.Определяне на необходимостта от изграждане и модернизация на 

съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване; 
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Необходимо е изграждане на автоматизирани системи  за  предупреждение, 

алармиране и оповестяване на работниците и служителите във всеки обект, работещ с 

опасни химични  вещества, съгласно изискванията на законовата уредба в РБългария; 

 

3.2.Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация; 

Задължение за изграждане на автоматизирани системи за предупреждение, 

алармиране и оповестяване е на оператора. Локални автоматизирани системи за 

оповестяване са изградени в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, „Контур глобал Марица 

изток 3” АД, „Кълвача газ”АД, „Зара газ”ООД, „Еко България” ЕООД, „Загорка” АД.  

3.3.Длъжностни лица  от териториалните структури на министерства и ведомства за 

котрол. 

♦ Заместник областни управители; 

♦ директор на РЗИ ; 

♦ директор на РЗИ; 

♦ началник на ОУ ”ПБЗН”. 

4.Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението: 

4.1.Отговорни длъжностни лица от областна администрация за организиране и 

провеждане на обучението; 

♦ директор на ОУ ”ПБЗН”; 

♦ заместник областен управител. 

4.2.Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за 

управление, съставните части на ЕСС и населението при бедствия/аварии; 

Ученията и тренировките се провеждат по заповед на Областния управител, не по-

малко от веднъж годишно.  

 

4.3.Източници на финансиране. 

Бюджета на Областна администрация и на операторите на съоръжения, използващи 

опасни химични вещества. 

5.Дейности за намаляване на риска. 

1. Провеждане на дейности по защитата;  

♦ изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от  въздействието на 

опасните химични вещества; 

♦ категоризиране на обектите в зависимост от риска за  работещите и застрашеното 

население; 

♦ планиране на защитата;   
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♦ превантивен контрол на обекти, работещи и съхраняващи ОХВ; 

♦ прилагане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на риска от 

ОХВ, като: 

а)териториалноустройствени, градоустройствени, строителни и други технически 

мерки; 

б)изграждане и поддържане на системи за оповестяване и ръководство на 

спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи; 

в)обучение и практическа подготовка на ръководните органи, на силите за реагиране 

и населението; 

♦ провеждане на периодични семинари с операторите на опасни химични 

вещества; 

♦ разработване на Програма за повишаване нивото на защита на населението от 

инциденти.   

 

ІІ.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 

 

1.Организация на действията на органите за защита при бедствия в областта. 

Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с 

областните и национални структури за справяне с бедствията (ОЦ и тел.112). 

1.1.Ръководство на организацията на действията на органите за защита при бедствия; 

Ръководството и организацията на органите за защита при производствени аварии, 

свързани с изтичане на ОХВ се осъществява от Областния управител чрез щаба за 

координация от оборудвани за целта център за координация, основен (Зала №1 в 

Областна администрация). 

При възникване на инциденти с безконтролно изтичане на опасни химични вещества 

Областният управител при необходимост може да обяви със заповед бедствено 

положение за потенциално застрашената зона: 

1.при необходимост от въвеждане в действие на областния план за защита при 

бедствия; 

2.по мотивирано искане на кметове на общини от областта. 

Копие от заповедта по ал. 1 се изпраща незабавно на министъра на държавната 

политика при бедствия и аварии. 

В заповедта се посочват: 

1.обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото 

положение; 

2.обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение; 
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3.границите на територията, на която се обявява бедственото положение;  

4.мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни 

ограничения върху правата на гражданите;  

5.органите или длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите 

мерки; 

6.началото на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото действие, 

но не повече от 30 дни.  

При необходимост срокът на действие може да бъде удължен след съгласуване с 

министъра на извънредните ситуации.  

Заповедта влиза в сила незабавно и се разгласява чрез средствата за масово 

осведомяване. Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на 

обстоятелствата, послужили като основание за обявяването му, със заповед на 

Областния управител. 

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, домашни и селскостопански 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 
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спасителните екипи. 

Координацията на съставните части на единната спасителна система се осъществява 

чрез оперативния  център на ОУ “ПБЗН”. 

Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, 

участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на 

бедствието (мястото на намеса), се извършва от ръководителя на място. 

Ръководителят на място при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи има право да: 

1.забрани или ограничи влизането на лица в мястото на намеса;  

2.нареди временно извеждане на лица от мястото на намеса;  

3.разпореди незабавно извършване и спиране на строежи, строителни работи, 

теренни преустройства или събаряне на сгради и съоръжения или части от тях с цел 

намаляване или отстраняване на рисковете от възникналото бедствие; 

4.поиска от юридически или физически лица предоставяне на лична или материална 

помощ; 

5.създаде щаб на ръководителя на място с представители на участващите екипи от 

единната спасителна система;  

6.раздели мястото на намеса на сектори или на участъци, да определи техни 

ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях. 

1.2.Щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия; 

Със заповед на Областния управител е назначен щаб за координация. 

Мястото за работа на щаба е  определено в зала №-1 в Областна администрация на 2-

ри етаж, като разполага с  наличните  телефони, факс, мобилни телефони и  

радиосредства. При необходимост, в зависимост от създалата се обстановка се 

сформират оперативни групи от състава на щаба  за непосредствено ръководство. 

Състава на щаба за координация е съгласно приложение №-12. 

1.3.Регистър на силите  и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на 

последиците при инциденти с ОХВ. 

Включва регистър на силите и средствата по общини и на основните съставни 

части на ЕСС на територията на областта-  приложение №-6 и 14 – основен план. 

 

ІІІ.РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА 

РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗАПЛАХА ИЛИ  ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ 

1.Система за оповестяване/предупреждение: 

1.1.Система за оповестяване и предупреждение в областта; 
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Системата за оповестяване на застрашените работници и служители от токсичното 

въздействието на опасни химични вещества в област Стара Загора е изградена система 

на три нива: 

Първо ниво Локални  системи за оповестяване. Тези системи се проектират и 

изграждат от оператора. Целта е да сигнализират своевременно за възникнали 

инциденти и да предоставят иформация за препоръчително и задължително поведение 

на застрашените работници. Освен това в акустичното покритие на ЛСО трябва да 

попаднат и всички потенциално застрашени жилищни квартали.  ЛСО са основа за 

стартиране на процеса за реагиране на системата за защита на населението.  

Второ ниво     Дежурни при общински съвети по сигурността. Основно 

зъдължение на дежурните е да подпомогнат оповестяването на застрашеното 

население чрез използването на електронните средства за масово осведомяване и чрез 

машини на ОУ ПБЗН с монтирани високоговорители. Освен това е необходимо да се 

привлекат своевременно и частите на ЕСС, планирани да се използват за ликвидиране 

на последствията от замърсяването с ОХВ. 

Дежурните при общински съвети по сигурността оповестяват длъжностните 

лица от Щабовете на Кмета на общината за ИОБЗБ. 

Трето ниво Оперативен център. Основно зъдължение на дежурните е да 

подпомогнат оповестяването на застрашеното население чрез използването на 

електронните средства за масово осведомяване и чрез машини на ОУ ПБЗН с 

монтирани високоговорители. Незабавно привежда в готовност частите на ЕСС на 

работещи в режим на денонощно дежурство. Освен това е необходимо да се привлекат 

своевременно и частите на ЕСС, планирани да се използват за ликвидиране на 

последствията от замърсяването с ОХВ. 

Дежурните в Оперативен център оповестяват длъжностните лица от Щаба на 

Областният управител за ИОПЦБ. 

Дежурния в ОЦ при необходимост привличат специализирани аварийни групи от 

съседни обекти по искане на Ръководителя на мястото за намеса. 

Дежурните в ОЦ, Областен и Общински съвети по сигурността разполагат с 

необходимите свързочни средства – радиотелефон, телефон, факс, телекс, компютър, 

за извършване на оповестяване/предупреждение на органите за управление и 

населението.  

1.2.Отговорни длъжностни лица и функциите им (ОЦ); 

Оповестяването/предупреждението се извършва от дежурния в Оперативен  

център /ОЦ/ към ОУ ПБЗН - Стара Загора по стандартни оперативни процедури.  
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Дежурните в ОЦ  към ОУ  “ПБЗН” изпълняват следните функции: 

(7) Осигуряване непрекъсната готовност за приемане на съобщения при 

заплаха, или възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия;  

(8) Координация на съставните части на единната спасителна система; 

(9) Изготвяне и изпращане на предупреждения до органите на 

изпълнителната власт и частите на ЕСС в областта. 

(10) Оповестяване на органите на изпълнителната власт за възникнали 

бедствия; 

(11) Включване на допълнителни сили и средства на основните и други 

съставни части на единната спасителна система съгласно плана за провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи по искане на 

ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител 

(12) Поддържа връзка с: 

♦ “Ситуационен център” на ГД „ПБЗН”;  

♦ Областния и Общинските съвети за сигурност; 

♦ “ОЦ” на съседните области; 

♦ Дежурните оператори в РЦ”ЕЕНСП” – 112; 

♦ Ръководителят на място; 

♦ РС “Пожарна безопасност и защита на населението”;  

♦ Спешна медицинска помощ; 

♦ РИОСВ; 

♦ РЗИ; 

♦ Дежурните центрове на газоразпределителните и електроразпределителните 

дружества и ВиК. 

1.2.1.При получено предупреждение; 

Дейност на дежурния в “ОЦ”:  

1.Докладва на  началникът на ОУ „ПБЗН” за получените сигнали за възникнали 

инциденти; 

2.След указанията на началникът на ОУ „ПБЗН”   изготвя предупреждение с 

конкретни указания за изпълнение на мероприятия,  които изпраща до: 

♦ Областния управител; 
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♦ Кметовете на общини чрез дежурните при Общински съвети по сигурността; 

♦ Група  “Аварийно спасителни дейности”;  

♦ РС „ПБЗН”; 

♦ ЦСМП; 

♦ ОД ”МВР” 

♦ “Ситуационен център” на ГД „ПБЗН”;   

♦ РИОСВ; 

♦ РЗИ; 

♦ Други, указани в разпореждането териториални структури на министерствата и 

ведомствата в област Стара Загора. 

1.2.2. За оповестяване на: 

А.Органите за управление (областен управител, кметове на общини и др.); 

Областния управител се оповестява от дежурния при ОЦ; 

Кметовете на общини се оповестяват от дежурните при Общински съвети по 

сигурността и управление при кризи. 

 

Б.Щаба за ИОПЗБ; 

ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ ЩАБОВЕТЕ ЗА КООРДИНАЦИЯ: 

 

ПОДДЪРЖАНЕ В ГОТОВНОСТ: 

Постоянната готовност е състояние, при което длъжностните лица от Щабовете на 

Областно и общинско ниво, изпълняват ежедневната си дейност, и имат готовност в 

кратки срокове да преминат към изпълнението на задачи по организиране и 

ръководство на спасителните и неотложни  аварийно-възстановителни работи. 

 

За поддържането на постоянна готовност, членовете на щабовете са длъжни: 

1.Да познават задълженията си и да имат разработени справочни и работни 

документи. 

2.Да осигурят своевременното си оповестяване, като при промяна на домашен адрес, 

домашен и служебен телефон незабавно съобщят за това на дежурните в ОЦ 

(дежурните в ОбщСС). 

3.Да знаят в какъв срок и къде да се явят при получаването на сигнал за 

привеждането на щаба в готовност за работа. 
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ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ: 

♦ Право  да привежда в готовност Областния щаб за ИОПЦБ има Областния 

управител на област Стара Загора. Оповестяването се извършва чрез дежурните в ОЦ. 

♦ Право  да привеждат в готовност Общинските щабове имат Кметовете на 

общини с техни заповеди. Оповестяването се извършва чрез дежурните при Общински 

съвети по сигурността. За привеждането в готовност на щабовете на Кметовете на 

общини Областния управител може да издаде заповед за обявяване на бедствено 

положение на територията на областта или на част от нея, в която  заповед да приведе 

в готовност част или всички щабове на Кметовете на общини. 

 

В.Частите на Единната спасителна система /ЕСС/; 

♦  Силите и средствата, включени в плана за провеждане на СНАВР на област 

Стара Загора се привеждат в готовност по искане на Кмета на общината, по 

разпореждане на Областния управител и се извършва чрез ОЦ; 

♦ Силите и средствата, включени в плановете за защита на общините и 

Външните аварийни планове за провеждане на СНАВР се привеждат в готовност по 

разпореждане на Кметовете на общини и се извършва чрез дежурните при ОбщСС 

и/или чрез дежурните в ОЦ; 

♦ Силите и средствата на основните части на Единната спасителна система  се 

привеждат в готовност чрез ОЦ, след получен сигнал за инцидент и по разпореждане 

на началникът на ОУ „ПБЗН” и директора на ЦСМП-Стара Загора. 

1.3.Схема за оповестяване  приложение №-7 – основен план. 

 

ІV.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И 

ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ, 

СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

БЕДСТВИЯ 

 

1.Временно извеждане на населението, живещо в близост до обект, в който е 

възникнала авария с ОХВ. 

1.1.Длъжностно лице, което разпорежда и координира временното извеждане: 

При възникване на инциденти с ОХВ решение за временно извеждане на 

застрашеното население се взема от кмета на общината по предложение на 

ръководителя на място за намеса. Ръководителя на мястото за намеса оценява 

обстановката и въз основа на изводите и развитието на инцидента в реално време се 

взема изпреварващо решение за извеждане на населението. Вземането на решение за 
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извеждането на населението трябва да се вземе, дори и при най – малките съмнения за 

очаквано увеличение на застрашените площи. Решението трябва да се вземе с 

предварение, защото тогава когато се наложи действително да се извърши временно 

извеждане, решението ще бъде закъсняло.  

1.2.Случаи, в които се разпорежда временно извеждане; 

Началото на временното извеждане на застрашените съвпада с началото на подаване 

на сигнал за възникнал инцидент, излъчен от локалната автоматизирана система за 

оповестяване. За обекти, без система за локално автоматизирано оповестяване, за 

началото на извеждането на населението, се взема началото на първоначалното 

регистриране по органолептичен път на инцидент с ОХВ и оценка на мащаба на 

инцидента от оперативния състав на обекта. 

Подлежат на оповестяване и временно извеждане всички работници и население, 

пребиваващо в зоните, които са определени по изчислителен път по- възприети 

методики и за които е прогнозирано, че в атмосферния въздух, концентрациите на 

ОХВ ще надвишат пределно допустимите, които са опасни за здравето и живота.  

2.Места за временно настаняване на населението от една община в друга 

община на областта при бедствие. 

2.1.Определяне на подходящи места за временно настаняване (използване на сгради 

предварително избрани за тази цел, изграждане на палаткови лагери); 

За настаняване на хора, изведени от потенциално застрашен район в близост до 

обекти, работещи с ОХВ се определят подходящи сгради, на достатъчно отдалечени 

разстояния от източника на замърсяване. За места за настаняване се определят обекти 

с отопление. (училища и др. сгради и капацитет за настаняване на над 1 000 човека). Като се има 

предвид времетраенето на аварии от такова естество се предполага, че времетраенето 

на настаняването ще продължи от 4 до 8 часа, то изискването към тези помещенията за 

настаняване ще бъде с по-ниски показатели, т.е. ще трябва да се осигури временно 

настаняване в закрити и отоплени помещения..  

Информацията включва систематизирани данни от общинските планове и 

допълнително определени  сгради – държавна или общинска собственост - съгласно 

приложение  №-8 -  основен план. 

2.2.Длъжностни лица управляващи местата за временното настаняване – 

държавна собственост. 

♦ Кметове на общини;  

♦ директор на дирекция “АКРРДС” в Областна администрация. 

♦ Общински администрации. 
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3.Отговорни длъжностни лица, координиращо нуждите от  храни, вода, медицински 

изделия, лекарствени продукти, дезинфекциозни вещества и разтвори и др.; 

♦ заместник областни  управители; 

4.Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински 

изделия, лекарствени продукти, дезинфекциозни вества и разствори и др.; 

♦ Заместник областни управители – ръководят дейността; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ директор на РЗИ-Стара Загора; 

5.Организация на комуникациите в областта. 

Налични средства и възможности за комуникация (директни телефонни връзки, обходни 

телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радио връзка и интернет връзка) на областта с 

околния свят – ОЦ, с министъра на вътрешните работи, с общините на областта, със 

съседни области и населени места, с длъжностни лица от общините и областта; 

Организиране на свързочната система : 

Свързочната система се организира на основата на изградената свързочна система в 

областта и на силите и средствата на ОУ  “ПБЗН”. 

Организацията и използването на свързочните сили и средства е посочена в 

приложение №.22 и 23 – основен план. 

 

6.Длъжностно лице от областта, координиращо комуникациите по време на 

бедствие. 

♦ директор на ТД “Тунджа на Национална Държавна Мрежа Сигурност и 

Отбрана”;  

♦ началник отдел в  ТД “Тунджа” на Национална държавна мрежа сигурност и 

отбрана. 

7.Законност и ред при повече от една бедстващи общини. 

7.1.Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността в областта; 

♦ директор на ОД МВР-Стара Загора 

7.2.Ред за координация/съгласуване на дейността на специализираните изпълнителни 

органи с длъжностното лице от областта, отговарящо за реда и законността. 

Директорът на ОД ”МВР” координира дейността на органите на полицията със 

Заместник областния управител.  

8.Логистика при повече от една бедстващи общини. 

8.1.Задачи и отговорни длъжностни лица, участващи в логистиката; 

♦ Заместник областен управител; 
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♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

Задачи: 

♦ координират логистичното осигуряване в пострадалите общини; 

♦ осигуряват допълнително сили и средства за логистично осигуряване в 

бедстващите общини; 

♦ правят заявки по искане на общините за логистично осигуряване; 

♦ осигуряват взаимодействие между общините и министерствата по логистичното 

осигуряване; 

8.2.Ред за взаимодействие и съгласуване между тях; 

Редът за взаимодействие се уточнява от Заместник областния управител за всеки 

конкретен случай. 

8.3.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо дейностите с 

общините. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация. 

9.Транспорт. 

9.1.Длъжностни лица от областната администрация, координиращи осигуряването на 

транспорта; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация. 

9.2.Обобщена информация по общини за налични МПС, местонахождението им и 

списък на лицата /юридически и физически/ осигуряващи транспортните средства и 

координати за връзка с тях  приложение №-14 – основен план. 

10.Здравеопазване. 

10.1.Длъжностно лице, координиращо действията за оказване на първа помощ; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Директора на РЗИ-Стара Загора. 

Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ за 

населението на територията на повече от една община се осъществява съгласно 

Плана за защита при бедствия на Регионалната здравна инспекция гр. Стара Загора. 

Същият е неразделна част от областния план за защита при бедствия  – Приложение 

№-2 от основния план за защита. 

11.Възстановяване на услугите и инфраструктурата на областта. 
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11.1.Ръководство на дейността по възстановяване на услугите, държавната 

инфраструктура и координацията на общините.   

Извършва се от Областна и Общински администрации и ведомствата на територията 

на областта. 

11.2.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо дейностите по 

възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите средства; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен счетоводител на Областна администрация; 

11.3.Длъжностни лица, отговорни за определяне на местата и обектите 

(инфраструктура) за възстановяване; степенуване по важност на обектите; извършване 

на възстановителните работи. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ Кметове на общини. 

12.Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население. 

12.1.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо външното и 

вътрешното подпомагане; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

12.2.Вътрешно подпомагане за областта: 

12.2.1.Длъжностно лице от областната администрация, отговорно за приемането и 

обобщаването на заявките /исканията/ от общините; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ Главен експерт “ОМП”. 

12.2.2.Ред за приемане на заявките /исканията/ от отделните общини; 

Заявките се примат по факс чрез дежурните при Областен съвет по сигурността – 

телефон/факс 64-01-64; 

12.2.3.Определяне на местата в областта за приемане на заявките; 

- деловодството на Областна администрация. 

12.2.4.Определяне на местата в областта за съхраняване на материални запаси за 

ресурсно осигуряване при бедствия; 

ул.”Шопова могила” №2 – територията на група “СД” към ОУ  “ПБЗН”. 
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12.2.5.Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на 

подпомагането. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

12.3.Външно подпомагане за областта. 

12.3.1.Длъжностно лице от областната администрация отговорно за изготвянето на 

заявките/исканията - /подготвя се типова форма на заявка, която да се включи в 

приложенията/; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

12.3.2.Ред за изготвяне на заявките/исканията; 

По мотивирано искане от общините Областна администрация изготвя заявки до 

министерствата в срок до 5 часа след пристигане на искането от общините.   

12.3.3.Определяне на  институциите и организациите в страната за изпращане на 

заявките; 

♦ Министерство на вътрешните работи; 

♦ Министерство на регионалното развитие и благоустройство; 

♦ Министерство на здравеопазването; 

♦ Министерство на финансите; 

♦ Министерство на отбраната; 

♦ Министерство на транспорта; 

♦ Министерство на земеделието и храните; 

♦ Министерство на икономиката и енергетиката. 

12.3.4.Длъжностни лица участващи в разпределението, раздаването и отчитането на 

подпомагането. 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

13.Прилагане, преглед и актуализация на плана на областта. 

13.1.Начин за усвояване на плана; 
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Ежегодно най-малко веднъж плана се актуализира и усвоява чрез извършване на 

изучаване и  писмено уведомяване на отделните длъжностни за възложени 

отговорности по плана. 

13.2.Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

13.3.Участващи в усвояването на плана; 

♦ Областна администрация; 

♦ членове на Областен съвет за сигурност и управление при кризи; 

♦ членове на Областния щаб за координация на СНАВР; 

♦ Кметове на общини. 

13.4.Ред за актуализация на плана. 

Планът се актуализира: 

♦ веднъж годишно по разпореждане на Областния управител – за целия план; 

♦ през годината по разпореждане на Главен секретар – за отделни точки и 

длъжностни лица от плана; 

 
 
 
КОМИСАР СТОЯН КОЛЕВ 
 

Началник на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на 
населението” – Стара Загора 

 
 
 
ПЕНКА НАЧЕВА 
 

Директор на РИОСВ Стара Загора 
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  С Т А Р А  З А Г О Р А  

 
 
 
 

 

Ч А С Т   V I I  
 
 
 
 

С П Е Ц И А Л И З И Р А Н  П Л А Н  З А  З А Щ И Т А  

 

П Р И “ЯДРЕНА ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ, 

ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ 

ВЕЩЕСТВА И ИИНЦИДЕНТИ С РАДИОАКТИВНИ 

ИЗТОЧНИЦИ И МАТЕРИАЛИ” 

 
 
 

 
 

С Т А Р А   З А Г О Р А  
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СЪДЪРЖАНИЕ   

 
 

№ СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТОЧКИТЕ В ПЛАНА Стр. 

43.  Челна страница 1 

44.  Съдържание 2 

45.  Лист за достъп 3 

46.  Лист за промени в плана 4 

47.  Мерки за предотвратяване или намаляване последствията при 

радиоактивно замърсяване. 

5 

48.  Взаимодействие между органите на изпълнителната власт 6 

49.  Ред за уведомяване на органите на изпълнителната власт, силите 

за реагиране и населението при опасност от възникване и при 

възникване на радиоактивно замърсяване и при инциденти с 

радиоактивни вещества. 

9 

50.  Мерки за защита на населението, разпределение на 

задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на 

предвидените мерки, средства и ресурси.  

12 
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ЛИСТ  ЗА  ДОСТЪП 
 
  

№ 
  Длъжност 

 

Има право на достъп до: 

1. Областен управител и Заместник областни 

управители, главен секретар директори на 

дирекции, гл. експерт ОМП и отговорник на ПУ в 

Областна администрация. 

 

Всички части и приложения на Плана 

2. Началник областно управление “Пожарна 

безопасност и защита на населението” 

 

 Всички части и приложения на Плана 

3. Началник група “Планиране и превантивна 

дейност”  

 Всички части и приложения на Плана 

4. Длъжностни лица от група “Планиране и 

превантивна дейност” 

  

 Всички части и приложения на Плана 

5. Началник група “Спасителни дейности” 

 

 Всички части и приложения на Плана 

6. Членове на щаба на Областния управител  Касаещите ги  части и приложения на 

Плана 

7. Членове на Областен съвет по сигурността и 

управление при кризи 

 

Касаещите ги  части и приложения на 

Плана 

8. Главен счетоводител на Областна администрация Приложения по финансовото 

осигуряване на Плана 
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ЛИСТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В  ПЛАНА 

 
дата  

Длъжностно лице 
 

Променена част, 
стр. от плана 

Подпис на дл. лице, 
извършило промяната 
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І.МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЯДРЕНА 

ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ, ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ 

ВЕЩЕСТВА, АВАРИИ С РАДИОАКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ ИЛИ МАТЕРИАЛИ. 

 

1.Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите 

за управление, силите за реагиране и населението. 

1.1.Определяне на необходимостта от изграждане/модернизация на 

съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване; 

На територията на областта се извършва постоянен контрол на радиационния фонд 

чрез дежурните при Общински съвети по сигурност, които имат задължението да 

измерват три пъти в денонощието бета и гама фона с радиометър-ренгенометър         

РР-51М.   Пост за РНО има и в района на група „СД”.  

Постовете за  контрол на радиационния фон са дадени в Приложение № 9. 

1.2.Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация. 

Необходимо е оборудване на дежурните стаи със съвременни уреди за следене на  

радиационния фон. 

Необходимо е при изграждане на съвременна автоматизирана и компютъризирана 

сиренна система за оповестяване на населението, която да е под прякото наблюдение 

и  контрол на дежурните в Оперативния център, да има възможност за подаване на 

речева информация към населението – препоръки за поведение и действие при 

всякакъв вид бедствие, включително и  за замърсявания с  радиоактивни вещества.   

1.3.Длъжностни лица  от териториалните структури на министерства и ведомства 

за осъществяване на дейността. 

- Заместник областни управители; 

- Главен секретар на Областна администрация; 

- Началник ОУ “ПБЗН”; 

- Директор на РИОСВ – Стара Загора. 

2.Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението: 

2.1.Отговорни длъжностни лица от областна администрация за организиране и 

провеждане на обучението; 

- Заместник областни управители; 

- главен експерт “ОМП”; 

2.2.Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за 

управление, съставните части на ЕСС и населението при бедствия/аварии; 
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Ученията и тренировките се провеждат по заповед на Областния управител, не по-

малко от веднъж годишно.  Отработването на учебни въпроси, касаещи снижаване 

нивото на радиоактивно зъмърсяване и предприемане на необходимите мерки за 

защита е необходимо да се включват като част от общи областни учения. 

2.3.Източници на финансиране. 

Бюджета на Областна администрация и чрез Междуведомствената комисия за 

подпомагане и възстановяване. 

3.Дейности за намаляване на риска. 

3.1. Провеждане на дейности по защитата;  

♦ оценка  на рисковете от ядрена или радиационна авария, трансграничен пренос 

на радиоактивни вещества, аварии с радиоактивни източници или материали; 

♦ планиране на защитата при ядрена или радиационна авария, трансграничен 

пренос на радиоактивни вещества, аварии с радиоактивни източници или 

материали; 

♦ превантивен контрол на  обекти работещи с радиоактивни материали и 

радиоактивни източници на територията на областта; 

♦ прилагане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на вредното 

въздействие при ядрена или радиационна авария, трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества, аварии с радиоактивни източници или материали, 

като: 

а)непрекъснато измерване на радиационния фон чрез дежурните сили на 

територията на областта и РИОСВ Стара Загора; 

б)строг контрол на радиоактивните източници или материали на територията 

областта от органите на РИОСВ и Областно управление ПБЗН;   

в)обучение и практическа подготовка на ръководните органи, на силите за 

реагиране и населението при ядрена или радиационна авария, трансграничен 

пренос на радиоактивни вещества, аварии с радиоактивни източници или 

материали. 
  

ІІ.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 

1.Организация на действията на органите за защита при бедствия в областта. Начин 

на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с областните и 

национални структури за справяне с бедствията (ОЦ и тел.112). 

1.1.Ръководство на организацията на действията на органите за защита при 

бедствия; 
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Ръководството и организацията на органите за защита при радиационна авария или 

инцидент с източници на радиация  се осъществява от Областния управител, чрез 

щаба на Областния управител, от оборудвания за целта център за координация в 

Зала №-1 в Областна администрация. 

 Областният управител обявява със заповед бедствено положение за цялата или за 

част от територията на областта: 

1.При необходимост от въвеждане в действие на областния план за защита при 

радиоактивно замърсяване или трансграничен пренос на радиоактивни вещества; 

2.По мотивирано искане на кметове на общини от областта. 

Копие от заповедта по ал.1 се изпраща незабавно на министъра на вътрешните 

работи. 

В заповедта се посочват: 

♦ обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото 

положение; 

♦ обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение; 

♦ границите на територията, на която се обявява бедственото положение;  

♦ мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни 

ограничения върху правата на гражданите;  

♦ органите или длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите 

мерки; 

♦ началото на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото 

действие, но не повече от 30 дни.  

При необходимост срокът на действие може да бъде удължен след съгласуване с 

министъра на вътрешните работи. Заповедта влиза в сила незабавно и се разгласява 

чрез средствата за масово осведомяване. Бедственото положение се отменя 

предсрочно при отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за 

обявяването му, със заповед на Областния управител. 

При обявено бедствено положение в неизбежно необходимия обем и 

продължителност може да се ограничи: 

♦ правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане 

от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени;  

♦ правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, 

здравето и имуществото на лица или на околната среда;  

♦ свободата на движение и пребиваване в определена част на територията, 

застрашена или засегната от бедствието; 



 

 

  

205 

♦ 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: 

♦ временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне 

на имущества от определената територия; 

♦ забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии; 

♦ незабавно извършване на строежи, строителни работи, теренни преустройства 

или отстраняване на строежи за намаляване или предотвратяване на заплаха, 

произтичаща от бедствието; 

♦ 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; 

♦ приоритетно снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни заведения и 

спасителните екипи. 

Координацията на съставните части на единната спасителна система се 

осъществява чрез оперативния център на Областно управление ПБЗН. 

Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна 

система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в 

района на бедствието (мястото на намеса), се извършва от ръководителя на място. 

 Ръководителят на място при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи има право да: 

♦ забрани или ограничи влизането на лица в мястото на намеса;  

♦ нареди временно извеждане на лица от мястото на намеса;  

♦ разпореди незабавно извършване и спиране на строежи, строителни работи, 

теренни преустройства или събаряне на сгради и съоръжения или части от тях с цел 

намаляване или отстраняване на рисковете от възникналото бедствие; 

♦ поиска от юридически или физически лица предоставяне на лична или 

материална помощ; 

♦ създаде щаб на ръководителя на място с представители на участващите екипи 

от единната спасителна система;  

♦ раздели мястото на намеса на сектори или на участъци, да определи техни 

ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях. 

1.2.Щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия; 

Със заповед на Областния управител е назначен щаб за ИОПЗБ. 
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Мястото за работа на щаба е  определено в зала №-1 в Областна администрация на 

2-ри етаж, като разполага с наличните телефони, факс, мобилни телефони и 

радиосредства. При необходимост, в зависимост от създалата се обстановка се 

сформират оперативни групи от състава на щаба  за непосредствено ръководство. 

Състава на щаба  е съгласно заповед на Областния управител. 

1.3.Регистър на силите и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на 

последиците при радиоактивно замърсяване. 

Включва регистър на силите и средствата по общини и на основните съставни 

части на ЕСС на територията на областта-  Приложение №-6 – основен план. 
 

ІІІ.РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА 

РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗАПЛАХА ИЛИ  ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ 

 

1.Система за оповестяване/предупреждение: 

1.1.Система за оповестяване/предупреждение в областта; 

В област Стара Загора е изградена система за оповестяване/предупреждение. По 

заповед на Областния управител оповестяването се извършва от дежурния в ОЦ, 

дежурните при Областен и Общински съвети по сигурност, дежурните във 

ведомствата и търговските дружества.  

Дежурните в ОЦ, Областен и Общински съвети по сигурност разполагат с 

необходимите свързочни средства – радиотелефон, телефон, факс, телекс, компютър, 

за извършване на оповестяване/предупреждение на органите за управление и 

населението.  

Оповестяването на населението се извършва основно чрез електронни средства за 

масово осведомяване и с автомобили с монтирани високоговорители на ОУ ПБЗН, 

Областна дирекция  на МВР и на Общинските администрации. 

 

1.2.Отговорни длъжностни лица и функциите им (ОКИЦ); 

Оповестяването/предупреждението се извършва от дежурния в Оперативен център 

/ОЦ/ към ОУ ПБЗН - Стара Загора по стандартни оперативни процедури.  

Дежурните в ОКИЦ  изпълняват следните функции: 

(13) Осигуряване непрекъсната готовност за приемане на съобщения при 

заплаха, или възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия;  

(14) Координация на съставните части на единната спасителна система; 

(15) Изготвяне и изпращане на предупреждения до органите на 

изпълнителната власт и частите на ЕСС в областта. 
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(16) Оповестяване на органите на изпълнителната власт за възникнали 

бедствия; 

(17) Включване на допълнителни сили и средства на основните и други 

съставни части на единната спасителна система съгласно плана за провеждане 

на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи по искане на 

ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител 

(18) Поддържа връзка с: 

♦ “Ситуационен център” на  ГД”ПБЗН” 

♦ Областния и Общинските съвети за сигурност; 

♦ “ОЦ” в съседните области; 

♦ Дежурните оператори в РЦ”ЕЕНСП” – 112; 

♦ Ръководителят на място; 

♦ Спешна медицинска помощ в областта; 

♦ Други областни структури на министерствата; 

1.2.1.При получено предупреждение; 

Дейност на дежурния в ОЦ:  

1. Докладва на  началника на ОУ ПБЗН за полученото предупреждение; 

2. След указания на началника на ОУ ПБЗН изготвя предупреждение с конкретни 

указания за изпълнение на мероприятия,  които изпраща до: 

♦ Областния управител; 

♦ Кметовете на общини чрез дежурните при Общински съвети по сигурност; 

♦ Група СД  към ОУ”ПБЗН”;  

♦ ЦСМП; 

♦ РИОСВ; 

♦ РЗИ; 

♦ “Ситуационен център на МВР”;   

♦ ОД на МВР; 

♦ Други, указани в разпореждането териториални структури на министерствата  и 

ведомствата в област Стара Загора. 

 

1.2.2.За оповестяване на: 
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А.Органите за управление (областен управител, кметове на общини и др.); 

Областният управител се оповестява от дежурния при ОЦ; 

Кметовете на общини се оповестяват от дежурния в ОЦ и дежурните при 

Общински съвети по сигурност. 

Б.Щаба за ИОПЗБ на областта; 

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ ЩАБОВЕТЕ ЗА КООРДИНАЦИЯ: 

 

ПОДДЪРЖАНЕ В ГОТОВНОСТ: 

Постоянната готовност е състояние, при което длъжностните лица от Щабовете 

ИОПЗБ на Областно и общинско ниво, изпълняват ежедневната си дейност, и имат 

готовност в кратки срокове да преминат към изпълнението на задачи по 

организиране и ръководство на спасителните и неотложни  аварийно-

възстановителни работи. 

За поддържането на постоянна готовност, членовете на щабовете са длъжни: 

1.Да познават задълженията си и да имат разработени справочни и работни 

документи. 

2.Да осигурят своевременното си оповестяване, като при промяна на домашен 

адрес, домашен и служебен телефон незабавно съобщят за това на дежурните в ОЦ 

(дежурните в ОбщСС). 

3.Да знаят в какъв срок и къде да се явят при получаването на сигнал за 

привеждането на щаба в готовност за работа. 

 

ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ: 

♦ Право  да  привежда в  готовност  Областния щаб за координация има 

Областния управител на област Стара Загора по негова заповед. Оповестяването се 

извършва чрез дежурните в ОЦ. 

♦ Право  да привеждат  в готовност Общинските щабове имат Кметовете на 

общини с техни заповеди. Оповестяването се извършва чрез дежурните при 

Общински съвети по сигурност. За привеждането в готовност на щабовете на 

Кметовете на общини Областния управител може да издаде заповед за обявяване на 

бедствено положение на територията на областта или на част от нея, в която  заповед 

да приведе в готовност част или всички щабове на Кметовете на общини. 

В.Частите на Единната спасителна система /ЕСС/; 

♦ Силите и средствата, включени в плана за провеждане на СНАВР при ядрена 

или радиационна авария, трансграничен пренос на радиоактивни вещества, аварии с 
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радиоактивни източници или материали на област Стара Загора се привеждат в 

готовност по разпореждане на Областния управител и се извършва чрез ОЦ; 

♦ Силите и средствата, включени в плановете за защита на общините и 

Външните аварийни планове за провеждане на СНАВР на общините се привеждат в 

готовност по разпореждане на Кметовете на общини и се извършва чрез дежурните 

при ОбщСС и/или чрез дежурните в ОЦ; 

♦ Силите и средствата на основните части на Единната спасителна система  се 

привеждат в готовност чрез ОЦ, след получен сигнал за бедствие и по разпореждане 

на началника на ОУ ПБЗН, директора на Областна дирекция  на МВР  и директора на 

ЦСМП-Стара Загора. 

 

ІV.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И 

ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ, 

СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

БЕДСТВИЯ 

 

1.Временно извеждане на населението от една община в друга община на 

областта при ядрена или радиационна авария, трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества, аварии с радиоактивни източници или материали. 

1.1.Длъжностно лице, което разпорежда и координира временното извеждане – 

Областния управител разпорежда и координира временното извеждане на 

пострадало население от една в друга община на областта; 

1.2.Случаи, в които се разпорежда временно извеждане; 

♦ при инциденти с радиоактивни източници или материали от мястото на 

инцидента; 

♦ при измерени стойности на радиационния фон над допустимите и опасни за 

здравето и живота на населението. 

 

2.Места за временно настаняване на населението от една община в друга 

община на областта при бедствие. 

2.1.Определяне на подходящи места за временно настаняване (използване на 

сгради предварително избрани за тази цел); 

Информацията включва систематизирани данни от общинските планове и 

допълнително определени терени и сгради – държавна собственост - съгласно 

приложение №-8 – основен план. 

2.2.Длъжностно лице от областта, отговорно за осигуряване на недостигащото 

оборудване; 
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♦ Заместник областни управители; 

♦ директор на дирекция “АКРРДС” в Областна администрация. 

2.2.Източници за осигуряване на недостигащото оборудване в случаи на 

необходимост. 

♦ заявени от Областна администрация Стара Загора до Министерство на 

финансите; 

♦ чрез Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване /МКПВ/. 

2.4.Длъжностни лица управляващи местата за временното настаняване – държавна 

собственост. 

♦ директор на дирекция “АКРРДС” в Областна администрация. 

♦ Кметове на общини. 

3.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, 

лекарствени продукти и други от първа необходимост за йодна профилактика и 

последваща, при повече от една бедстващи общини.  

3.1.Отговорни длъжностни лица, координиращо нуждите от храни, вода, 

медицински изделия, лекарствени продукти и др.; 

♦ заместник областни  управители; 

♦ за йодна профилактика –директор РЗИ; 

♦ Кметове на общини. 

3.2.Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински 

изделия, лекарствени продукти и др.; 

♦ Заместник областни управители – ръководят дейността по оценка на нуждите 

от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и др.; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ директор на РЗИ-Стара Загора; 

3.3.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени 

продукти и други за цялата област. 

Разчета е  на базата на общинските планове- приложение №-13 – основен план. 

4.Организация на комуникациите в областта. 

4.1.Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни връзки, 

обходни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радио връзка и интернет 

връзка/ на областта с околния свят – ОКИЦ, с министъра на вътрешните работи, с 

общините на областта, със съседни области и населени места, с длъжностни лица от 

общините и областта; 

4.1.1.Организиране на свързочната система: 
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Свързочната система се организира на основата на изградената свързочна система 

в областта и на силите и средствата на ОУ “ПБЗН” и ОД на МВР. 

Организацията и използването на свързочните сили и средства е посочена в 

приложение №-22 и 2 3- основен план . 

4.1.2.Пунктове за управление: 

А/ Основен пункт за управление /или център за координация/ в област Стара 

Загора - разполага със следните свързочни средства: 

♦ късовълнова радиостанция  SEG-100 – за осигуряване на радисвръзка между 

органите за управление; 

♦ УКВ радиосредства “Стандарт” и ЛЕН-Б за осигуряване на  взаимодействието с  

оперативните групи и силите и управлението им;  

♦ Полеви  номератор НТП-15 за посрещане на преките телефонни канали за 

общински и обектови комисии; 

♦ Телефон, факс, телекс, електронна поща за връзка с групировката на силите за 

извършване на СНАВР; 

Б/ Подвижен пункт за управление от мястото на възникналото бедствия– 

развръща се от оперативни групи – 2 бр., които организират на място СНАВР, 

събират и изпращат информация за обстановката в ЦУ. 

4.1.3.Организиране на съществуващата свързочна система: 

А/Радио свръзка: 

♦ с общините и кметствата в областта - изградената моментна радиотелефонна 

система включва р/тлф “ЛЕН-Б”.   

♦ с  оперативните групи – съществуващите радио средства в ОУ ПБЗН. 

♦ с ръководителите от пострадалите райони – по телефон и GSM. 

♦ с взаимодействащите организации и ведомства в областта – със средствата на 

ОУ  ПБЗН , включени на резервните места. 

Б/Проводна свръзка: 

♦ Със щабовете на кметовете на общини  – преки телефонни  канали,  ТКО, 

телекс и факс;  

♦ С  обектите при необходимост – преки телефонни линии по разпореждане, 

телефон, факс.   

В/Фелдегерско-пощенска свръзка; 

Изгражда се при необходимост от ТД “Тракия на Национална Държавна Мрежа 

Сигурност и Отбрана” и  ОУ “ПБЗН”. 
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4.2.Планиране на допълнителни и резервни средства за комуникация и връзка с 

околния свят; 

4.3.Длъжностно лице от областта, координиращо комуникациите по време на 

бедствие. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ главен експерт “ОМП”; 

♦ началник отдел в  ТД “Тракия” на Национална държавна мрежа сигурност и 

отбрана. 

♦ Сектор  “КИС”. 

5.Законност и ред при повече от една бедстващи общини. 

5.1.Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността в областта; 

♦ директор на ОД на МВР-Стара Загора 

5.2.Ред за координация/съгласуване на дейността на специализираните 

изпълнителни органи с длъжностното лице от областта, отговарящо за реда и 

законността. 

Директорът на ОД на МВР координира дейността на органите на полицията със 

Заместник областния управител.  

6.Логистика при повече от една бедстващи общини. 

6.1.Задачи и отговорни длъжностни лица, участващи в логистиката; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

Задачи: 

♦ координират логистичното осигуряване в пострадалите общини; 

♦ осигуряват допълнително сили и средства за логистично осигуряване в 

бедстващите общини; 

♦ правят заявки по искане на общините за логистично осигуряване; 

♦ осигуряват взаимодействие между общините и министерствата по 

логистичното осигуряване; 

6.2.Ред за взаимодействие и съгласуване между тях; 

Редът за взаимодействие се уточнява от Заместник областния управител за всеки 

конкретен случай. 

6.3.Договорени споразумения с доставчици; 

- няма такива 
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6.4.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо дейностите с 

общините. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация. 

7.Транспорт. 

7.1.Длъжностни лица от областната администрация, координиращи осигуряването 

на транспорта; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация. 

7.2.Обобщена информация по общини за налични МПС, местонахождението им и 

списък на лицата /юридически и физически/ осигуряващи транспортните средства и 

координати за връзка с тях  приложение №-14- основен план. 

8.Здравеопазване. 

8.1.Длъжностно лице, координиращо действията за оказване на първа помощ; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Директор на РЗИ-Стара Загора. 

 Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ за 

населението на територията на повече от една община се осъществява съгласно 

регионалния план за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, 

който се утвърждава он министъра на здравеопазването. Същият е неразделна 

част от областния план за защита при бедствия – приложение №19. 

9.Възстановяване на услугите и инфраструктурата на областта. 

9.1.Ръководство на дейността по възстановяване на услугите, държавната 

инфраструктура и координацията на общините.   

Извършва се от Областна и Общински администрации и ведомствата на 

територията на областта. 

9.2.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо дейностите по 

възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите средства; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ Главен счетоводител на Областна администрация; 

10.Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население. 

10.1.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо външното и 

вътрешното подпомагане; 

♦ Заместник областен управител; 
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♦ Главен секретар на Областна администрация; 

10.2.Вътрешно подпомагане за областта: 

10.2.1.Длъжностно лице от областната администрация, отговорно за приемането и 

обобщаването на заявките /исканията/ от общините; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

10.2.2.Ред за приемане на заявките /исканията/ от отделните общини; 

- заявките се примат по факс чрез  дежурните при Областен съвет по сигурност – 

телефон/факс 640-164; 

10.2.3.Определяне на местата в областта за приемане на заявките; 

Деловодство на Областна администрация. 

10.2.4.Определяне на местата в областта за съхраняване на материални запаси за 

ресурсно осигуряване при бедствия; 

- ул.”Шопова могила” №2 – територията на група “АСД” към ОУ “ПБЗН”. 

10.2.5.Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на 

подпомагането. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

10.3.Външно подпомагане за областта. 

10.3.1.Длъжностно лице от областната администрация отговорно за изготвянето на 

заявките/исканията - /подготвя се типова форма на заявка, която да се включи в 

приложенията/; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

10.3.2.Ред за изготвяне на заявките/исканията; 

По мотивирано искане от общините Областна администрация изготвя заявки до 

министерствата в срок до 5 часа след пристигане на искането от общините.   

10.3.3.Определяне на институциите и организациите в страната за изпращане на 

заявките; 

- Министерство на регионалното развитие и благоустройство; 

- Министерство на здравеопазването; 

- Министерство на финансите; 
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- Министерство на отбраната; 

- Министерство на транспорта; 

- Министерство на земеделието и храните; 

- Министерство на икономиката и енергетиката. 

10.3.4.Длъжностни лица участващи в разпределението, раздаването и отчитането 

на подпомагането. 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ Директори на дирекции в Областна администрация; 

11.Прилагане, преглед и актуализация на плана на областта. 

11.1.Начин за усвояване на плана; 

Ежегодно, най-малко веднъж плана се актуализира и усвоява чрез  провеждане на 

тренировки и учения. 

11.2.Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

11.3.Участващи в усвояването на плана; 

♦ Областна администрация; 

♦ членове на Областния щаб за координация на СНАВР; 

♦ Кметове на общини. 

11.4.Ред за актуализация на плана. 

Планът се актуализира: 

♦ веднъж годишно по разпореждане на Областния управител – за целия план; 

♦ през годината по разпореждане на Главен секретар – за отделни точки и 

длъжностни лица от плана; 

 
 
 
 
Комисар Ст. Колев 
 
Началник областно управление “Пожарна безопасност и защита на 
населението” Стара Загора 

 
 
 
ПЕНКА НАЧЕВА 
 

Директор на РИОСВ Стара Загора 
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СЪДЪРЖАНИЕ   
 
 

№ СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТОЧКИТЕ В ПЛАНА Стр. 

51. Челна страница 1 

52. Съдържание 2 

53. Лист за достъп 3 

54. Лист за промени в плана 4 

55. Мерки за предотвратяване или намаляване последиците от 

инциденти. 

5 

56. Взаимодействие между органите на изпълнителната власт 7 

57. Ред за уведомяване на органите на изпълнителната власт, 

силите за реагиране и населението при заплаха или възникване 

на инцидент по газопреносната мрежа. 

8 

58. Мерки за защита на населението, разпределение на 

задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на 

предвидените мерки, средства и ресурси, предвидени за 

ликвидиране на инцидент по газопреносната мрежа. 

11 
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ЛИСТ  ЗА  ДОСТЪП 
  

№ 
  длъжност 

Има право на достъп до: 

1. Областен управител и Заместник областни 
управители, главен секретар и директори на 
дирекции в Областна администрация,  

 

Всички части и приложения  на 
Плана 

2. Началник ОУ “ПБЗН” 
 

 Всички части и приложения  на 
Плана 

3. Членове на щаба на Областния управител 
 

 Касаещите ги  части и 
приложения  

на Плана 
4. Главен счетоводител на Областна 

администрация 
 

Приложения по финансовото 
осигуряване на Плана 

5. Членове на Областен съвет по сигурността и 
управление при кризи 

 

Касаещите ги  части и 
приложения  

на Плана 
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ЛИСТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В  ПЛАНА 
 

дата  
Длъжностно лице 

 

Променена част,  
стр. от плана 

Подпис на дл. лице, 
извършило промяната 
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І.МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ  ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИЯ В ОБЕКТ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО, РАБОТЕЩ ИЛИ 

СЪХРАНЯВАЩ ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 

 

1.Експертиза за състоянието на критичните съоръжения от газопреносната 

система и имащи отражение върху повече от една община. 

1.1.Определяне на критичните съоръжения  от газопреносната система, за които е 

необходимо изготвяне на експертизи; 

На обектите въвеждащи директива „Севезо” – политика за предотвратяване на 

големи аварии, свързани с дейности с опасни химични вещества и на които предстои 

издаване на разрешителни по чл.104 от Закона за опазване на околната среда и водите. 

• „Булгар транс газ”; 

• „Газоснабдяване – Стара Загора” 

• „Сити газ” Казанлък; 

• Газо станции. 

• „Кълвача газ”; 

• „Зара газ”; 

• „Еко – България”. 

 

2.Отговорни длъжностни лица за изготвяне на експертизи. 

Замесник областни управител, директор на РИОСВ, началник ОУ ”ПБЗН”, директор 

на РЗИ, началник отдел РО” ИДТН”. 

 

3.Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за 

управление, силите за реагиране и населението. 

3.1.Определяне на необходимостта от изграждане и модернизация на 

съществуващите системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване; 

Необходимо е изграждане на локални автоматизирани системи за оповестяване,  

предупреждение и алармиране на работниците, служителите и застрашено население 

за всеки  обект съгласно изискванията на нормативната  уредба в Република България. 

В обектите за съхранение на пропан – бутан са разработени и изградени локални 

автоматизирани системи за оповестяване.  

По газопреносната мрежа са монтирани регистратори на изменението на основни 

технологични параметри (скорост на потока, налягане). При промяна на един от двата 

параметъра се излъчва сигнал. Сигнала се предава чрез използване на изградена и 
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функционираща мрежа на мобилен опертор. Сигнала се приема от състава на аварийна 

група, която извършва проверка на място за установяване вида на събитието. 

3.2.Набелязване на конкретни системи за изграждане или модернизация; 

Задължение за изграждане на автоматизирани системи за предупреждение, 

алармиране и оповестяване е на оператора. 

Локални автоматизирани системи са изградени в  „Кълвача газ”, „ Зара газ”, „Еко – 

България”. ЛАСО в „Зара газ” не излъчва речева информация. 

3.3.Длъжностни лица  от териториалните структури на министерства и ведомства за 

котрол. 

♦ Заместник областни управители; 

♦ Началник областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението”; 

♦ директор на РИОСВ; 

♦ директор на РЗИ; 

♦ директор на ОД”МВР”; 

 

4.Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението: 

4.1.Отговорни длъжностни лица от областна администрация за организиране и 

провеждане на обучението; 

♦ Заместник областни управители; 

♦ главен експерт “ОМП”; 

4.2.Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за 

управление, съставните части на ЕСС и населението при инциденти: 

Ученията и тренировките се провеждат по заповед на Областния управител в 

газифицирани обекти, като част от общо комплексно учение.  

4.3.Източници на финансиране. 

Бюджета на ПОО, Областна администрация и чрез Междуведомствената комисия за 

подпомагане и възстановяване. 

5.Дейности за намаляване на риска. 

5.1. Провеждане на дейности по защитата;  

♦ изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от  въздействието на 

използване на природен газ и ВВГ; 

♦ категоризиране на обектите в зависимост от риска за  работещите и околното 

население; 

♦ планиране на защитата;   

♦ превантивен контрол на обекти, използващи ВВГ; 
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♦ прилагане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на риска от 

ВВГ, като: 

а)териториалноустройствени, градоустройствени, строителни и други технически 

мерки; 

б)изграждане и поддържане на системи за оповестяване и ръководство на 

спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи; 

в)обучение и практическа подготовка на ръководните органи, на силите за реагиране 

и населението; 

  

ІІ.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 

 

1.Организация на действията на органите за защита при бедствия в областта. 

Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с 

областните и национални структури за справяне с бедствията (ОКИЦ и тел.112). 

1.1.Ръководство на организацията на действията на органите за защита; 

Ръководството и организацията на органите за защита при производствени аварии, 

свързани с изтичане на ВВГ се осъществява от Областния управител чрез щаба на 

координация от оборудвани за целта център за координация в Зала №-1 в Областна 

администрация. 

Координацията на съставните части на единната спасителна система се осъществява 

чрез оперативния  център на ОУ  ПБЗН. 

Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, 

участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на 

инцидента, се извършва от ръководителя на място. 

 Ръководителят на място при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи има право да: 

1. забрани или ограничи влизането на лица в мястото на намеса;  

2. нареди временно извеждане на лица от мястото на намеса;  

3. разпореди незабавно извършване и спиране на строежи, строителни работи, 

теренни преустройства или събаряне на сгради и съоръжения или части от тях с цел 

намаляване или отстраняване на рисковете от възникналото бедствие; 

4.поиска от юридически или физически лица предоставяне на лична или материална 

помощ; 

5.създаде щаб на ръководителя на място с представители на участващите екипи от 

единната спасителна система;  

6. раздели мястото на намеса на сектори или на участъци, да определи техни 
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ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях. 

1.2.Щаб за координация; 

Със заповед на Областния управител е назначен щаб за ИОПЗБ. 

Мястото за работа на щаба е  определено в зала №-1 в Областна администрация на 2-

ри етаж, като разполага с наличните телефони, факс, мобилни телефони и 

радиосредства. При необходимост, в зависимост от създалата се обстановка се 

сформират оперативни групи от състава на щаба  за непосредствено ръководство. 

Състава на щаба за координация е съгласно приложение №-12 – основен план. 

1.3.Регистър на силите  и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на 

последиците при авария в газопреносната система или съоръжение от нея. 

Включва регистър на силите и средствата по общини и на основните съставни 

части на ЕСС на територията на областта-  приложение №-6 и 14 – основен план. 

 

ІІІ.РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА 

РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗАПЛАХА ИЛИ  ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ 

 

1.Система за оповестяване/предупреждение: 

1.1.Система за оповестяване/предупреждение в областта; 

В област Стара Загора е изградена система за оповестяване/предупреждение със 

заповед на Областния управител чрез дежурния по ОЦ, дежурните при Областен и 

Общински  съвети по сигурността, дежурните във ведомствата и търговските 

дружества.  

Дежурните в ОЦ, Областен и Общински съвети по сигурността разполагат с 

необходимите свързочни средства – радиотелефон, телефон, факс, телекс, компютър, 

за извършване на оповестяване/предупреждение на органите за управление и 

населението.  

Оповестяването на населението се извършва основно чрез медиите и с автомобили с 

монтирани високоговорители на ОУ ПБЗН, Областна дирекция МВР и на Общинските 

администрации. 

1.2.Отговорни длъжностни лица и функциите им (ОЦ); 

Оповестяването/предупреждението се извършва от дежурния в Оперативен 

център /ОЦ/ към ОУ ПБЗН - Стара Загора по стандартни оперативни процедури.  

Дежурните в ОЦ  към ОУ ПБЗН” изпълняват следните функции: 

1. Осигуряване непрекъсната готовност за приемане на съобщения при заплаха, 

или възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия;  

2. Координация на съставните части на единната спасителна система; 
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3. Изготвяне и изпращане на предупреждения до органите на изпълнителната 

власт и частите на ЕСС в областта. 

4. Оповестяване на органите на изпълнителната власт за възникнали бедствия; 

5. Включване на допълнителни сили и средства на основните и други съставни 

части на единната спасителна система съгласно плана за провеждане на 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи по искане на 

ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител. 

Поддържа връзка с: 

♦ “Ситуационен център” на ГД ПБЗН; 

♦ Дежурните оператори в РЦ”ЕЕНСП” – 112; 

♦ Ръководителят на място; 

♦ Спешна медицинска помощ в областта; 

♦ РИОСВ; 

♦ РИОКОЗ; 

♦ Дежурните центрове на газоразпределителните и електроразпределителните 

дружества и ВиК. 

1.2.1.При получен сигнал за  изтичане на газ; 

Дейност на дежурния в ОЦ:  

1. Докладва на  Директорът на началникът на ОУ ПБЗН; 

2. След указания на началникът на ОУ ПБЗН;: 

2.1.оповестява  екипите от ЕСС: 

♦♦♦♦ РС ПБЗН; 

♦♦♦♦ група “СД”;  

♦♦♦♦ ЦСМП; 

♦♦♦♦ ОД”МВР” 

♦♦♦♦ Дружеството за газоснабдяване (на територията на което е съоръжението). 

2.2. изпраща информация за аварията до: 

•••• Областния управител чрез дежурния при Областен съвет по сигурността; 

•••• Кметовете на общини (на чиято територия е аварията по съоръженията) чрез 

дежурните при Общински съвети по сигурността; 

♦ “Ситуационен център” на ГД ПБЗН; 
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•••• РИОСВ; 

•••• РЗИ; 

•••• Други, указани в разпореждането на Началника на ОУПБЗН, териториални   

структури   на  министерствата  и   ведомствата в област Стара Загора. 

1.2.2.За оповестяване при привеждане в готовност на щаба на областния управител: 

А.Органите за управление (областен управител, кметове на общини и др.); 

Областния управител се оповестява от дежурния при ОЦ; 

Кметовете на общини се оповестяват от дежурните при Общински съвети по 

сигурността. 

 

Б.Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия; 
 

ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ ЩАБОВЕТЕ ЗА ИОПЗБ: 

 

ПОДДЪРЖАНЕ В ГОТОВНОСТ: 

Постоянната готовност е състояние, при което длъжностните лица от Щабовете за 

ИОПЗБ на Областно и общинско ниво, изпълняват ежедневната си дейност, и имат 

готовност в кратки срокове да преминат към изпълнението на задачи по организиране 

и ръководство на спасителните и неотложни  аварийно-възстановителни работи. 

За поддържането на постоянна готовност, членовете на щабовете са длъжни: 

1.Да познават задълженията си и да имат разработени справочни и работни 

документи. 

2.Да осигурят своевременното си оповестяване, като при промяна на домашен адрес, 

домашен и служебен телефон незабавно съобщят за това на дежурните в ОКИЦ 

(дежурните в ОбщСС). 

3.Да знаят в какъв срок и къде да се явят при получаването на сигнал за 

привеждането на щаба в готовност за работа. 

 

ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ: 

 

♦ Право да привежда в готовност Областния щаб за ИОПЗБ има Областния 

управител на област Стара Загора по негова заповед. Оповестяването се извършва чрез 

дежурните в ОЦ. 

♦ Право да  привеждат  в  готовност  Общинските щабове имат Кметовете на 

общини с техни заповеди. Оповестяването се извършва чрез дежурните при Общински 

съвети по сигурността и управление при кризи. За привеждането в готовност на 
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щабовете на Кметовете на общини Областния управител може да издаде заповед за 

обявяване на бедствено положение на територията на областта или на част от нея, в 

която  заповед да приведе в готовност част или всички щабове на Кметовете на 

общини. 

 

В.Частите на Единната спасителна система /ЕСС/; 
 

♦ Силите и средствата, включени в плана за провеждане на СНАВР на област 

Стара Загора се привеждат в готовност по разпореждане на Областния управител и се 

извършва чрез ОЦ; 

♦ Силите и средствата, включени в плановете за защита на общините и Външните 

аварийни планове за провеждане на СНАВР на общините се привеждат в готовност по 

разпореждане на Кметовете на общини и се извършва чрез дежурните при ОбщСС 

и/или чрез дежурните в ОЦ; 

 

♦ Силите и средствата на основните части на Единната спасителна система  се 

привеждат в готовност чрез ОЦ, след получен сигнал за бедствие и по разпореждане 

на началникът на ОУ ПБЗН и директора на ЦСМП-Стара Загора. 

1.3.Схема за оповестяване  приложение №-7- основен план. 

 

ІV.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И 

ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ, 

СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

БЕДСТВИЯ 

 

1.Временно извеждане на населението, живещо в близост до обект, в който е 

възникнала авария по газопроводната система или съоръжение. 

1.1.Длъжностно лице, което разпорежда и координира временното извеждане – 

Ръководителя на място – от ОУ ПБЗН или определеното длъжностно лице от 

Областния управител, което разпорежда и координира временното извеждане на 

застрашно население от мястото на аварията; 

1.2.Случаи, в които се разпорежда временно извеждане; 

При повишаване ПДК на ВВГ в атмосферния въздух и опасност за живота и здравето 

на населението, живеещо в близост до обекта.  

2.Места за временно извеждане – Решение за извеждане на застрашеното 

население се взема от Ръководителя на място. Определяне на местата за настаняване и 

настаняването се извършва по решение на Кмета на общината. 
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2.2.Длъжностни лица управляващи местата за временното настаняване – държавна 

собственост. 

♦ директор на дирекция “АКРРДС” в Областна администрация. 

♦ Общински администрации. 

3.Отговорни длъжностни лица, координиращо снабдяване с нужните храни, вода, 

медицински изделия, лекарствени продукти, дезинфекциозни вещества и разтвори и 

др.; 

♦ заместник областни  управители; 

4.Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински 

изделия, лекарствени продукти, дезинфекциозни вества и разствори и др.; 

♦ Заместник областни управители – ръководят дейността; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ директор на РЗИ-Стара Загора; 

5.Организация на комуникациите в областта. 

Налични средства и възможности за комуникация /директни телефонни връзки, 

обходни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радио връзка и интернет 

връзка/ на областта – ОЦ, с министъра на вътрешните работи, с общините на областта, 

със съседни области и населени места, с длъжностни лица от общините и областта; 

Организиране на свързочната система : 

Свързочната система се организира на основата на изградената свързочна система в 

областта и на силите и средствата на ОУ ПБЗН. 

Организацията и използването на свързочните сили и средства е посочена в 

приложение №- 22 и 23 – основен план . 

6.Длъжностно лице  от областта, координиращо комуникациите по време на 

бедствие. 

♦ директор на ТД “Тракия на Национална Държавна Мрежа Сигурност и Отбрана”;  

♦ началник отдел в  ТД “Тракия” на Национална държавна мрежа сигурност и 

отбрана. 

7.Законност и ред при повече от една бедстващи общини. 

7.1.Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността в областта; 

♦ директор на ОД на МВР - Стара Загора 

7.2.Ред за координация/съгласуване на дейността на специализираните изпълнителни 

органи с длъжностното лице от областта, отговарящо за реда и законността. 

Директорът на ОД МВР координира дейността на органите на полицията със 

Заместник областния управител.  
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8.Логистика при повече от една бедстващи общини. 

8.1.Задачи и отговорни длъжностни лица, участващи в логистиката; 

- Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

Задачи: 

♦ координират логистичното осигуряване в пострадалите общини; 

♦ осигуряват допълнително сили и средства за логистично осигуряване в 

бедстващите общини; 

♦ правят заявки по искане на общините за логистично осигуряване; 

♦ осигуряват взаимодействие между общините и министерствата по логистичното 

осигуряване; 

8.2.Ред за взаимодействие и съгласуване между тях; 

Редът за взаимодействие се уточнява от Заместник областния управител за всеки 

конкретен случай. 

8.3.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо дейностите с 

общините. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация. 

 

9.Транспорт. 

9.1.Длъжностни лица от областната администрация, координиращи осигуряването на 

транспорта; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация. 

10.Здравеопазване. 

Длъжностно лице, координиращо действията за оказване на първа помощ; 

• Заместник областен управител; 

•  Директора на РЗИ-Стара Загора. 

Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ за 

населението на територията на повече от една община се осъществява съгласно 

Плана за защита при бедствия на Регионалната здравна инспекция гр. Стара Загора. 

Същият е неразделна част от областния план за защита при бедствия  – Приложение 

№-2 от основния план за защита. 

11.Възстановяване на услугите и инфраструктурата на областта. 
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11.1.Ръководство на дейността по възстановяване на услугите, държавната 

инфраструктура и координацията на общините.   

Извършва се от Областна и Общински администрации и ведомствата на територията 

на областта. 

11.2.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо дейностите по 

възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите средства; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ Главен счетоводител на Областна администрация; 

11.3.Длъжностни лица, отговорни за определяне на местата и обектите 

(инфраструктура) за възстановяване; степенуване по важност на обектите; извършване 

на възстановителните работи. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ Директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ Кметове на общини. 

12.Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население. 

12.1.Длъжностно лице от областната администрация, координиращо външното и 

вътрешното подпомагане; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

12.2.Вътрешно подпомагане за областта: 

12.2.1.Длъжностно лице от областната администрация, отговорно за приемането и 

обобщаването на заявките /исканията/ от общините; 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

12.2.2.Ред за приемане на заявките /исканията/ от отделните общини; 

- заявките се примат по факс чрез  дежурните при Областен съвет по сигурността  – 

телефон/факс 64-01-64; 

12.2.3.Определяне на местата в областта за приемане на заявките; 

- деловодство на Областна администрация. 

12.2.4.Определяне на местата в областта за съхраняване на материални запаси за 

ресурсно осигуряване при бедствия; 

- ул.”Шопова могила” №2 – територията на група “СД” към ОУ ПБЗН. 
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12.2.5.Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на 

подпомагането. 

♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

12.3.Външно подпомагане за областта. 

12.3.1.Длъжностно лице от областната администрация отговорно за изготвянето на 

заявките/исканията - /подготвя се типова форма на заявка, която да се включи в 

приложенията/; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

12.3.2.Ред за изготвяне на заявките/исканията; 

По мотивирано искане от общините Областна администрация изготвя заявки до 

министерствата в срок до 5 часа след пристигане на искането от общините.   

12.3.3.Определяне на  институциите и организациите в страната за изпращане на 

заявките; 

- Министерство на вътрешните работи; 

- Министерство на регионалното развитие и благоустройство; 

- Министерство на здравеопазването; 

- Министерство на финансите; 

- Министерство на отбраната; 

- Министерство на транспорта; 

- Министерство на земеделието и храните; 

- Министерство на икономиката и енергетиката. 

12.3.4.Длъжностни лица участващи в разпределението, раздаването и отчитането на 

подпомагането. 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

♦ директори на дирекции в Областна администрация; 

♦ главен експерт “ОМП”. 

13.Прилагане, преглед и актуализация на плана на областта. 

13.1.Начин за усвояване на плана; 

Ежегодно най-малко веднъж плана се актуализира и усвоява чрез изучаване и 

писмено уведомяване на отделните длъжностни за възложени отговорности по плана. 

13.2.Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана; 
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♦ Заместник областен управител; 

♦ Главен секретар на Областна администрация; 

13.3.Участващи в усвояването на плана; 

♦ Областна администрация; 

♦ членове на Областен съвет за сигурност; 

♦ членове на Областния щаб за ИОПЗБ; 

♦ Кметове на общини. 

13.4.Ред за актуализация на плана. 

Планът се актуализира: 

♦ веднъж годишно по разпореждане на Областния управител – за целия план; 

♦ през годината по разпореждане на Главен секретар – за отделни точки и 

длъжностни лица от плана; 

 

 

КОМИСАР СТОЯН КОЛЕВ 
 
Началник на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на 

населението” – Стара Загора 
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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  С Т А Р А  З А Г О Р А  
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59.  Челна страница 1 
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И РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ 
ОКАЖАТ ЕВЕНТУАЛЕН ОБЕКТ НА ТЕРОРИСТИЧНИ 
ДЕЙСТВИЯ НАТЕРИТОРИЯТА ОБСЛУЖВАНА ОТ ОДМВР - 
СТАРА ЗАГОРА 

5 

65.  Ръководство и управление 8 
66.  ЗАДАЧИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЯВАНИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПОДГОТОВКАТА И 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ 
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67.  Оповестяване и информиране 11 
68.    
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70.    
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72.    

 
 
 

ЛИСТ  ЗА  ДОСТЪП 
 
  

 
№ 

 

  длъжност 

 
Има право на достъп до: 

1. 2. 3. 
 

1. 
 
Областен управител и Заместник 
областни управители, главен 
секретар и директори на дирекции 
в Областна администрация,  

Всички части и приложения  
на Плана 

 
2. 

Главен експерт ОМП, отговорник 
на ПУ 

 Всички части и приложения  
на Плана 

3. Членове на щаба на Областния 
управител 

 Касаещите ги  части и приложения  
на Плана 

 
4. 

главен счетоводител на Областна 
администрация 

Приложения по финансовото 
осигуряване на Плана 

 
5. 

Членове на Областен съвет по 
сигурността 

Касаещите ги  части и приложения  
на Плана 
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ЛИСТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В  ПЛАНА 

 

дата 
 

Длъжностно лице 
 

Променена част, 
стр. от плана 

Подпис на дл. 
лице, извършило 

промяната 
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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 
1.1.Основание за разработване на плана 
 
Настоящият план урежда организацията, основните функции и задачите на 

ОДМВР- Стара Загора при получен сигнал за подготовка или извършен терористичен 
акт. 

Разработва се на основание Инструкция за дейността на МВР при кризи с 
рег.№1525/23.07.2007г., закон за защита при бедствия приет от НС на 06.12.2006г., 
обнародван в ДВ от 12.12.2006год. и Процедура за извършване на дейности по сигнал 
за откриване на неизвестни по състав и произход материали  ПМ-001/март.2003г.и 
Заповед №Із-485/16.03.2010г. за определяне на процедура за организация и управление 
на силите на МВР при овладяване на ситуации, възникнали вследствие на особено 
опасна престъпна дейност. 

 
Чрез своите структури, ОДМВР осъществява защита на националната 

сигурност и обществения ред, противодействие на престъпността, защита на правата и 
свободите на гражданите и опазване на техния живот, здраве и имущество, съдейства 
за противопожарно осигуряване на спасителните и евакуационните работи, 
провеждани от формированията на ОУ”ПБЗН”,ТДНС и други държавни органи и 
организации на територията на областта.  

 
Осъществява превантивна дейност, организира осигуряването на адекватна 

реакция и участвува в ликвидирането на последствията от подготвен, частично или 
напълно реализиран терористичен акт. 

 
1.1.2 ЦЕЛ:  
 
Чрез максимално използване на потока от информация, да се създаде 

стройна организация за оптимално изпълнение на задачите по превенция, 
овладяване и ликвидиране на последствията от терористичен акт. 

 
Дейността на органите на управление, силите и средствата да бъде насочена 

към своевременното получаване на информация, повеждане на превенция, 
оповестяване, привеждането им в готовност за осъществяването на спасителни, 
защитни, локализационни и други неотложни работи за предпазване на състава и 
населението от опасностите по време на кризисната ситуация, предотвратяване или 
ограничаване разрушителното и действие, провеждане на оперативни и охранителни  
мероприятия за противодействие на извършването нарушенията на обществения ред, 
подготовката и осъществяването на терористичен акт и други престъпления. 

 

2.Обща прогноза за възникване на терористичен акт 
Това кризисно събития е възможно да възникне въз основа на: 



 

 

  

236 

� искания от терористична организацията с политическа насоченост или 
обявяване на независимост на част от държавата или определен регион; 
� финансови искания на терористична организацията;; 
� искания за освобождаване на затворници или поддръжници на терористична 

организацията; 
� международни искания и разпространяване на идеите на терористична 

организацията; 
� умишлен срив на една или няколко информационни системи с цел 

разстройване дейността на отделна институция или на държавата от терористична 
организацията; 
� нанасяне на удар по икономиката или селското стопанство с цел 

разстройване на дейността му. 
 

Със заложници или заплаха от техногенна авария, с необходимата гласност и 
популяризиране идеите и действията в електронните медии и средствата за масово 
осведомяване. 

Видове: 
- конвенционален тероризъм, 
- ядрен тероризъм; 
- биологически тероризъм ; 
- химически тероризъм 
- кибертероризъм; 
- смесен или комплексен. 

 
II.СПИСЬК НА ОБЕКТИТЕ, КОИТО СА ОТ ОБЩОДЪРЖАВНО И 

РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ОКАЖАТ ЕВЕНТУАЛЕН 
ОБЕКТ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ НАТЕРИТОРИЯТА ОБСЛУЖВАНА ОТ 
ОДМВР - СТАРА ЗАГОРА 

 

A. Обекти на транспортната инфраструктура: 
1. Ж.П.Гари: 

- ЖПГ СТАРА ЗАГОРА.     - ЖПГ -"Р"- СТАРА ЗАГОРА 
- ЖПГ ЧИРПАН.      - ЖПГ КАЗАНЛЪК. 
- ЖПГ -"Р"- ТУЛОВО.     - ЖПГ -"Р"-ДЪБОВО. 

2. Автогари: 
- СТАРА ЗАГОРА. - КАЗАНЛЪК. - РАДНЕВО. - ГЪЛЪБОВО. 
- ЧИРПАН.   - ОПАН.  - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ. 
- МЪГЛИЖ.  - ГУРКОВО. - НИКОЛАЕВО. - ПАВЕЛ БАНЯ. 

3. Летища: 
- ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА и летища на ССА; 

4. Пътнически и товарни ЖП състави: 
- ТОВАРНА ГАРА СТАРА ЗАГОРА 

5. Нефтопроводи, газопроводи, продуктопроводи: 
През обслужвания от ОДМВР Стара Загора регион преминават 



 

 

  

237 

-   Национален Нефтопровод на "ЛУКОИЛ" БЪЛГАРИЯ АД с прилежаща база в с. 
Еленино - Община Стара Загора. 
- Транзитен газопровод. 
-  Магистрален газопровод с прилежаща база администрирана от "БУЛГАРГАЗ" ЕАД 
район Ст. Загора. 
- "ПЕТРОЛ" база Ст. Загора. 
- "ГАЗОСНАБДЯВАНЕ" ООД - Ст. Загора - стопанисва продукто провод за 
промишлени и битови нужди. 
 

Б. Обекти на социалната инфраструктура:  
1. Административни сгради: 

-    Областна администрация Стара Загора. 
-    Общински администрации: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Гълъбово, Чирпан, 
Опан, Братя Даскалови, Мъглиж, Гурково, Николаево. Павел Баня. 
-  ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕВН ЕАД Стара Загора с прилежащи 7 /седем/ 
парични салона. 
- Районно Управление "ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ" Стара Загора. 
- АТЦ -7 "ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ" Стара Загора. 
- СПД - БТК - ТП Стара Загора. 
- РРТС /Телевизионна кула/ СТАРА ЗАГОРА 
- Радиопредавателен център НУ "РТС" С. МОГИЛА. 
- РРТЦ Стара Загора. 

2. Публични обекти с голяма ежедневна посещаемост: 
- Окръжен съд и Районна прокуратура. 
- ТП "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" Старая Загора 
- РУСО- Стара Загора. 
- ТДД Управление Стара Загора 
- РЗОК- Стара Загора. 
- "Районен център по транс функционална хематология" 
- ТЗ на НДНИВМИ Стара Загора. 
- Онкодиспансер-отделение "Радиоизотопна диагностика". 
- МБАЛ "Проф.Ст. Киркович". 
- МБАЛ "Университетска". 
- Тракийски Университет. 
- Учебни заведения: ОУ, СОУ, ССУ,ТМЕТ, СПТУ, ОСХУ, Гимна зии, ПМГ, 
Техникуми - общо 132 за областта. 
- Търговски комплекси. 
- Комплекс "ВЕРЕЯ" и над 60 хотела. 

3. Спортни  лагери  и  бази  за подготовка на  български  и  чуждестранни 
спортисти. 
- Бази на "Спортни имоти" Община Стара Загора . 
- Оздравителен комплекс Павел Баня,  стопанисван от "Ягуар Е+М" ООД и "ПРО" 
ЕАД, използва се за пред сезонна подготовка на спортисти. 
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- Комплекс "ОЛИМПИЯ" с.Ягода, използва се за пред сезонна подготовка на 
спортисти. 
- Комплекс в с.Овощник, който вероятно ще бъде използван за пред 
олимпийска/сезонна подготовка на чужди и български спортисти. 

4.  Места свързани с изпълнението на религиозни обреди и ритуали: 
На територията на обслужвания регион функционират: 
- ЦЪРКВИ и обредни домове: 
- православни - 16 бр. 
- католически - 2бр. 
- арменски - 1 бр. 
- Регионална организация на евреите в България "ШАЛОМ". 
- нетрадиционни религиозни общности - над 40бр. -ДЖАМИИ    19бр 
- джамийски настоятелства - 2бр. 
-други...... 

В. Чуждестранни обекти, намиращи се на обслужваната от ОДМВР-Стара 
Загора територия: 

- представителства на международни организации: 
- "Търговско промишлена палата" Стара Загора, в която има офис на "Италианската 
търговска камара" и др. 

- учебни заведения: 
- "Българо - Германски център". 

- предприятия с чуждо участие: 
- "ЗАГОРКА" АД 
- "ФЕРМЕР" 2000 
- "ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНД" АД 
- "ЕФОРТ ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ООД 
- "АРКОМАТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД 
- "ГЛОБУЛ" "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАШГ-ЕАД 
- "ТЕХНОМАРКЕТ" АД 
- "ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ" АД, МОЛ»Галерия» и МОЛ»АРЕНА» 

- над 20 клона на банки с чуждо участие. 
-  на територията на региона са регистрирани и развиват дейност над 200 

фирми с чуждестранно участие. /Участват лица - граждани на страните от 
антитерористичната коалиция и такива представители на т. н. "рискови държави"/. 

Г. Стратегически обекти в производствената сфера и/или 
инфраструктурата: 

1. Обекти с голям брой заети лица: 
- ТЕЦ "МАРИЦА ИЗТОК" 2 ЕАД - РАДНЕВО. 
- ТЕЦ "МАРИЦА ИЗТОК" 3 ЕАД - РАДНЕВО. 
- ТЕЦ 1 и "БРИКЕЛ" ЕАД - ГЪЛЪБОВО. 
-AES - Гълъбово 
- "РЕМОТЕКС" ЕАД РАДНЕВО 
- Предприятие "ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ" район Стара Загора. 
- "АРСЕНАЛ" АД КАЗАНЛЪК 
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- "НИТИ" ЕАД КАЗАНЛЪК 
2. Обекти с екологичен риск: 

- "НАФТЕКС ПЕТРОЛ" АД 
- „АГРОБИОХИМ" АД 
- "ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНД" АД 
- "АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД 
- "БЪЛГАРСКА РОЗА - СЕВТОПОЛИС" ЕООД 
-  "БЪЛГАРИЯ - К" АД 
- "ТОПЛОФИКАЦИЯ" КАЗАНЛЪК 
- продуктопровод  - газопроводи. 

3.Обекти, увреждането или прекъсване функционирането на които 
заплашва пряко или косвено здравето или живота на повече от едно лице. 

 Водоснабдителни обекти 
-  Язовири с изградените язовирни стени: "Овчарица", "Розов кладенец", "Ковачево", 
"Копринка", ВЕЦ "Копринка" и микроязовири над 200 
- водоснабдителни зони. 
- помпени станции. 
- пречиствателни станции. 
- централни водопроводи. –„ВИК”ЕООД  КАЗАНЛЪК 

Обекти, прекъсването на които уврежда НС в икономически или социален 
план : 
- Автомагистрали: "Тракия"- с прилежащата инфраструктура от мостове, надлези 
,подлези, виадукти и пътни възли; 
- проходи: „Проход но републиката”/ "Хаимбоаз"/, "Шипка" с прилежащата 
инфраструктура; 
- електропроводи:- магистрални и регионални 
- кина -12. 
-.ЖП инфраструктура- 6 тунела; 40 моста и 215 водостока и строяш се 
високоскоростен тът...... 
 

В зависимост от степента на риска и подготовката на евентуалните 
извършители и редица обективни и субективни фактори, както и наличната и 
придобита оперативна информация, списъка би могъл да претърпи корекции. 

 

III. Ръководство и управление: 
 
За дейности и действия свързани с получен сигнал за подготовка или извършен 

терористичен акт се извършва предварително и непосредствено планиране.  
Предварително се изразява в планиране, провеждане и провеждане на 

превантивни  мероприятия и тренировки за действие, непосредственото се 
осъществява от назначен за целта ръководител на място със съответните делегирани 
правомощия, задължения и отговорности и назначен за целта оперативен щаб за 
подпомагане на ръководителя. 
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ЗАМИСЪЛ: 
Във връзка с противодействие на подготовката за противодействие на 

подготовка и извършване на терористичен акт на територията обслужване от ОДМВР-
Стара Загора да се сформират сили и средства от: 

-ОДМВР-Стара Загора; 
- представители на ТД-НС – Стара Загора; 
- представители на ДОТО; 
- допълнително привличани за целта сили и средства – СОБТ, СПС, ДАНС и др. 
- ресурси от областна, общинска администрации, други представители на 

централната и местна администрация 
Сформира се работна група за анализ, оценка на обстановката при получена 

информация за предстоящ или извършен терористичен акт. 
Кратка анотация на оперативната обстановка, непрекъснато актуализиране на 

наличния контингент по линия на терор. 
 
Сили и средства: - в създадената работна група „координация” и щаб от 

служители на ТД-НС/ДАНС/, БОП, КП, ОП, (ДОТО, СОБТ, СПС, прокуратура , 
следствие , съд и др.); 

- работен екип по линия „взривявания” – чл.333 и 330 от НК; 
- работен екип по линия „отвличане, рекет и изнудване” - чл.213а, чл.214 и 

чл.142 от НК; 
- работен екип по линия „убийства” – чл.115 – 127 от НК; 

За противодействие и провеждане на адекватни мероприятия по постъпили 
сигнали касаещи подготовката или извършен терористичен акт, както и при 
анонимно отправена заплаха за терористичен акт с използвнето на самоделни 
взривни устройства (СВУ) е целесъобразно да бъдат проведени следните 
мероприятия съгласно Инструкция I-16/06.03.2001г.: 

Оперативния дежурен на ОДП при получаване на сигнал за подготовка или 
извършен терористичен акт е длъжен: 

1. Да изисква максимално точна информация по случая както от оперативния 
дежурен по РПУ, така и от подаващия сигнала, ако е директно уведомен. Полага 
максимални усилия според техническите възможности на ОДЧ за установяване на 
самоличността и местонахождението на лицето подало сигнала(звукозапис, засичане 
на телефонен пост и др.); 

2. Да изпрати оперативна група на местопроизшествието и да организира 
оградителни мероприятия при нужда; 

3. Да информира директора или неговите заместници; 
4. Да информира оперативния дежурен по МВР и ръководителите на 

регионални звена, в чиято компетентност влиза режима на обекта или разследването на 
случая; 

5. Да поддържа връзка с групите в района на местопроизшествието, 
осъществява координация и взаимодействие между тях като изисква информация за 
обстановката в района, за която своевременно докладва на оперативния дежурен по 
МВР; 
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6. В случаите на усложнена обстановка и след заповед на директора на 
ОДМВР уведомява и иска съдействие от дежурните по ОУ”ПБЗН”, Д СПС, СОБТ, 
кметове на населени места, областния управител, военни формирования  на МО и др. 

 

IV. ЗАДАЧИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЯВАНИ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПОДГОТОВКАТА И ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ:  

1.Да се активизира и обърне внимание на профилактирането и работата с 
криминалния контингент и този по линия „терор”. 

2. При постъпване на данни по линията СС, поставяне на задачи за събиране на 
актуално и по възможност изпреварваща информация по наличните СС; 

3. Обучение на състава във връзка с постъпили сигнали във връзка със СС и 
подаване по командната верига СС- ОР- Н-к група/сектор – работна група; 

4. При получаване на конкретни сигнали и извършване на проверка чрез 
негласни способи и явни мероприятия; 

5. Провеждане на инструктаж на състава в работната група и началниците за 
обмена на информация – ръководителите на съответните звена да са ангажирани – н-к 
сектор „БОП”, КП, ТДНС ……… 

6.Инструктаж на състава участващ в охраната на мястото където е извършен 
терористичния акт; 

7.Подобряване работата при провеждане на първоначални ОИМ, последващи 
действия и ОИМ след събитието: 

8.Работа с медиите. 
9.Създаване на кордони за охрана за охрана - няколко/минимум 3/ 
10.Намиране на схема за комуникации- шахти за телефон , ВиК, евакуационни 

изходи, скрити подходи, изградени съоръжения тунелен тип и др.  
11.Контрол на комуникациите телефони и GSM – заглушаване и контрол с 

подвижна клетка на мобилни оператори. 
12.Създаване на ресурс за получаване на информация от кухнята на терористите 

– внасяне при тях средства за комуникация, телефон, GSM, радиостанция – пряка 
връзка; 

13.Изграждане на филтрационни пунктове – служители на ОП, КП, БОП, ТД 
НС. 

14.Водене на преговори – обучени служители от Института по психология – 
МВР от София,лаборатория Пловдив или Бургас 

15.Установяване самоличността на терористите, и похитените – справки по 
картотеки и охранителни камери, лица присъствали на акта. 

16.Всички изведени от зоната на кризисната ситуация се третират като 
„заподозрени”, включително и тези намиращи се в ЦСНМП- необходимост от охрана и 
засилено внимание върху подходи и изходи за евакуация. 

17.Обсъждане използването на варианти за провеждане на антитерористична 
операция. 

18.Използване на информационните системи на различни институции за 
събиране на подробна информация касаеща дейността: 
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-планове на сгради, ВиК, Газаснабдяване, комуникационни планове и други . 

 
V. ОПОВЕСТЯВАНЕ И ИНФОРМИРАНЕ 
Оповестяването на състава се извършва по АСО-МВР, високоговорящите 

устройства в сградите на ОДМВР, чрез повиквачи, по телефона и индивидуално със 
сигнал „ТЕРОР”, като състава се явява незабавно. 

 
Разработване  и съобщаването  по средствата за масово осведомяване  на важни 

мерки за живот и работа в условията на терористичен акт. 
След приключване на участието на силите и средствата в КС щаба изпраща в 

СЦ-МВР писмен доклад за причините, характера и последствията от възникналата КС, 
както и за действията на силите и средствата от ОДМВР. 

Съгласно Заповед №Із-485/16.03.2010г. за определяне на процедура за 
организация и управление на силите на МВР при овладяване на ситуации, възникнали 
вследствие на особено опасна престъпна дейност общото ръководство на операцията 
се осъществява от директора на |ОДМВР или специално назначен за целта служител , 
като за целта се назначава щаб за координация на място. 
 
 
 
07.03.2012 г. 
Гр. Стара Загора 

Директор на   
ОД МВР - Стара Загора: 
Комисар: ………………… 
 /Алекси Алексиев/ 
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ЛИСТ  ЗА  ДОСТЪП 

  
 
№ 

 

  длъжност 

 
Има право на достъп до: 

1. 2. 3. 
 

1. 
 
Областен управител и Заместник 
областни управители, главен 
секретар и директори на дирекции 
в Областна администрация,  

Всички части и приложения  
на Плана 

 
2. 

Главен експерт ОМП, отговорник 
на ПУ 

 Всички части и приложения  
на Плана 

3. Членове на щаба на Областния 
управител 

 Касаещите ги  части и приложения  
на Плана 

 
4. 

главен счетоводител на Областна 
администрация 

Приложения по финансовото 
осигуряване на Плана 

 
5. 

Членове на Областен съвет по 
сигурността и управление при 
кризи 

Касаещите ги  части и приложения  
на Плана 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

245 

 
ЛИСТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В  ПЛАНА 

 

дата 
 

Длъжностно лице 
 

Променена част, 
стр. от плана 

Подпис на дл. 
лице, извършило 

промяната 
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ДЕЙСТВИЕ ПРИ ГОЛЕМИ КАТАСТРОФИ (АВТОМОБИЛНИ, 

ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, АВИАЦИОННИ И ДР.). 
 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
При катастрофи ще настъпят негативни последици с големи материални щети и 

вероятно човешки жертви. Необходимо е да се изяснят причините за катастрофата, има 
ли вероятност от химическо отравяне или от възникване на взривоопасни ситуации. Да 
се предприемат мерки за провеждане на спасителни и възстановителни работи в 
района на катастрофата и съоръженията. Да се осигури работата на спасителните 
екипи на ОУПБЗН и медицинските екипи. 

 
Възникване на катастрофи (авиационни, железопътни, тежки автомобилни) и 

аварии в петролопроводи и газопроводи; 
 

1.1. При възникване на катастрофа- авиационна 
На територията на региона има изградена летищна инфраструктура, а над нея 

преминават и международни авиационни трасета с основни направления между  
Европа и Азия /т.н.”Радовишко трасе”/. При техническа неизправност или извършен 
терористичен акт е възможно да стане реалност самолетна катастрофа с голяма 
вероятност от човешки жертви на мястото на падане на летателния апарат. На 
територията на Областта има съществуващи летища Стара Загора и  по малки за 
изпълнение на задачи от селскостопанска авиация- самолети от типа на АН-2,АН-4 и 
Друмадер, както и вертолети Ка-26 и др.. 

Съществува и вариант на падане на авариралото въздухоплавателно средство в 
населено място с причиняване на значителни материални щети и разрушения, с 
възникване на пожари и човешки жертви от населението. 

 
1.2. При възникване на катастрофа- железопътна 
 
През територията на региона е разположена мрежа от ж.п. линии. Основните 

направления са: 
= 4-та ж.п. линия = В.Търново – Тулово -Стара Загора – Димитровград;  
= 3-та ж.п. линия = Сливен – Тулово -Казанлък – Карлово; 
= 8-ма ж.п. линия = Нова Загора – Стара Загора – Пловдив; 
= 83-то отклонение Нова Загора – Раднево – Гълъбово - Симеоновград.  
При повреда или неизправност в ж. п. съоръженията, ж.п. техниката или 

извършен терористичен акт е възможно да настъпи ж.п. катастрофа с голяма 
вероятност от човешки жертви.  

Възможно е катастрофата да възникне в жп- гара, извън населено място на 
открит път, жп-мостове, в жп -тунели, на местата при преминаване под и над 
автомагистрала „Тракия” в участъка на Област Стара Загора или в населено място с 
причиняване на значителни материални щети, възникване на пожари и човешки 
жертви.  
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1.3. При възникване на тежка автомобилна катастрофа. 

 
На територията на региона е изградена пътна мрежа, като главните пътища са:  
= Автомагистрала Тракия,която продължава да се изгражда; 
= Първокласен път -5 с направление в. Шипка - с. Бял извор; 
= Първокласен път -6 с направление с. Осетеново - гр.Гурково; 
= Второкласен път -66 с направление с.Мирово - с. Подслон; 
= Второкласен път -55 с направление с.Предела - с. Главан; 
= Второкласен път -57 с направление гр. Стара Загора – гр. Раднево; 
= Третокласна и четвъртокласна пътни мрежи със слабо натоварване. 
Тежки пътно - транспортни произшествия могат да възникнат вследствие на 

човешка грешка, грубо нарушаване правилата за движение или техническа 
неизправност на МПС с които могат да настъпят следните катастрофи: 

= ПТП с автомобили; 
= ПТП с автобуси превозващи значителен брой пътници; 
= ПТП с  автомобили превозващи общо опасни средства; 
= ПТП с МПС преминаващи през охраняеми и неохраняеми ж.п. прелези. 
Вследствие на тежка ПТП с МПС е възможно да настъпят сериозни материални 

щети с голям брой човешки жертви, замърсяване на околната среда, възникване на 
пожари. 

 
2. СТРАТЕГИЯ И ЗАДАЧИ 

 
2.1 Стратегия за овладяване на кризата 
Въз основа на известните цикли на кризисния мениджмънт, които са: 
-смекчаване - намаляване на въздействието на природните бедствия; 
-готовност – осъществяване на превантивна работа, създаване на организация 

за бързи, точни и навременни действия за овладяване на кризата; 
-реакция – незабавно изпълнение на предварително обмислени и проиграни 

дейности и действия  
-възстановяване – провеждане на дейности, действия и мероприятия по 

частично и по възможност пълно възстановяване на инфраструктурата. 
Се формира и стратегията на дирекцията, която се заключава в: 
 
СИЛИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СТРУКТУРИТЕ НА МВР, СЪВМЕСТНО С 

ЦЕНТРАЛНАТА И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ, ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ПОТЕНЦИАЛА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЛАСТТА, ПРОВЕЖДАТ ПОСТОЯННА ПРЕВАНТИВНА РАБОТА ЗА  

� СМЕКЧАВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КРИЗИ;  

� ПОСТОЯНА И НЕПРЕКЪСНАТА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЕ;  

� ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СВОЕВРЕМЕННА АДЕКВАТНА РЕАКЦИЯ;  
� МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЪРЗОТО ЧАСТИНО ИЛИ ПЪЛНО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.  
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2.2 Задачи на структурните звена: 

  
 2.2.1.Процедура при автомобилна катастрофа 
 -получаване на сигнала-от екипи, ЕЕНСП- тел.112 или от граждани и др.; 
 -инструктаж за безопасност  и изпращане на екип/и/ за реагиране 
/полиция, пожарна и ЦСМП/ и отцепване района на инцидента, като се определя 
радиус на безопасно отдалечение; 
 - оказване на първа медицинска помощ и извозване на пострадалите до 
медицински заведения; 
 -подготвя и се изпраща дознател или оперативно-следствена група; 
 -извършват се процесуално-следствени действия за установяване 
причините за катастрофата и събиране на веществени доказателства и ; 
 -при необходимост се използва кран и специализирана техника/пътна 
помощ за леки и товарни автомобили/ за извозване на повредените МПС; 
 -извършва се почистване на пътното платно. 

 2.2.2. Процедура при железопътна катастрофа 
 
 -получаване на сигнала-от екипи, ЕЕНСП- тел.112 или от граждани и др. и 
препредаване на сигнала и към РУ-ТП; 
 - инструктаж за безопасност и изпращане на екип/и/ за реагиране 
/полиция, пожарна и ЦСМП/ и отцепване района на инцидента, като се определя 
радиус на безопасно отдалечение; 
 - оказване на първа медицинска помощ и извозване на пострадалите до 
медицински заведения; 
 -подготвя и се изпраща дознател или оперативно-следствена група; 
 -извършват се процесуално-следствени действия за установяване 
причините за катастрофата и събиране на веществени доказателства; 
 -при необходимост се използва кран и специализирана техника за 
извозване на повредените подвижни железопътни състави; 

 - При ж.п. катастрофа се уведомява ръководството на ж.п. секцията за 
изпращане на необходимата специализирана техника (възстановителен влак) за 
извършване на възстановителни работи; 
 - При ж.п. катастрофа се осигуряват допълнителни маршрути за 
предвижване на пътническите и бързи влакове и се подава необходимата информация 
от съответните гари за промяна на разписанията. 

 
 2.2.3. Процедура при авиационна катастрофа 
 -получаване на сигнала-от екипи, ЕЕНСП- тел.112 или от граждани и др. и 
препредаване на сигнала и към СЦ-МВР и Ръководство на въздушното /РВД/.; 
 -изпращане на екип/и/ за реагиране/полиция, пожарна и ЦСМП/ и 
отцепване района на инцидента; 
 - Установява се мястото на катастрофата, националността на летателното 
или превозно средство, границите на застрашения район и пострадалите; 
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 - оказване на първа медицинска помощ и извозване на пострадалите до 
медицински заведения; 
 - Отцепва се района, регулира се движението, създават се и се обозначават 
обходни маршрути, локализират се и се ликвидират възникнали пожари; 
 -подготвя и се изпраща дознател или оперативно-следствена група; 
 -извършват се процесуално-следствени действия за установяване 
причините за катастрофата и събиране на веществени доказателства; 
 -при необходимост се използва кран и специализирана техника/пътна 
помощ за леки и товарни автомобили/ за извозване на останките от летателното 
средство; 
 - Дислоцират се допълнителни сили за отцепване района; 

= Провеждат се оперативно-следственни мероприятия за установяване 
причините или евентуалните причинители. При ж.п. катастрофа задължително 
присъства служител от Транспортна полиция; 

= Оказва се до лекарска помощ на пострадалите лица и се осигурява 
извеждането им засегнатия район; 

= Оказва се съдействие на органите на ОУПБЗН и здравните такива за 
извършване комплекса от спасителни и възстановителни мероприятия; 

 
3 . СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ 
Разпределението на силите и средствата е посочено в отделно приложение. 

 
4 . ОПОВЕСТЯВАНЕ И ИНФОРМИРАНЕ 
 Оповестяването на състава се извършва по АСО-МВР, високо 

говорещите устройства в сградите на ОДМВР, чрез повиквачи, по телефона и 
индивидуално със сигнал „БЕДСТВИЕ”, като състава се явява незабавно. 

Оповестяването и информирането се осъществява със сигнал „БЕДСТВИЕ”. 
Текстът се повтаря няколкократно, след което се дават указания за поведение. 

 

5 . РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 
Ръководството на действията се осъществява от служители на МВР, на които 

със закон и подзаконови нормативни актове са им делегирани правомощия и 
отговорности за това. 

Управлението е съвкупност от подходи, процедури последователни действия , 
свързани с реализиране на управленските решения чрез рационално използване на 
ресурсите на структурните звена на МВР на територията на Област Стара Загора, 
осъществяване на твърдо управление, непрекъснато взаимодействие и координация 
между различните институции. 

 
6 . ОСИГУРЯВАНЕ  НА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ДЕЙСТВИЯТА –  
На основа определените заплахи, изведените параметри на провежданата 

операция, рисковете на средата се планират мероприятия по: 
-Защита на служителите от токсични вещества, болестотворни организми или 

техни токсини, както и източници на йонизиращи лъчения; 
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-Медицинско осигуряване; 
-Психологична профилактика и  подпомагане; 
-Комуникационно осигуряване; 
-Материално-техническо и финансово осигуряване; 

 
7 . ДЕЙСТВИЯ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

СИЛИТЕ 
След получаване на сигнала  от ОДЧ, ръководството за управление на силите и 

средствата се събира в Ситуационния център, запознава се с конкретната обстановка 
възникнала в резултат на тежка катастрофа. 

Директора на ОДМВР докладва незабавно в оперативния щаб на ОДЧ-СЦ-МВР 
чрез ОДЧ. 

След извършване на задълбочен анализ на обстановката, екипът изготвя 
предложение пред Директора на ОДП за вземане на решение. 

Същото се свежда до структурните звена и останалия състав по действащите 
свързочни канали или фелдегери с разпореждания и заповеди. 

Извършва се получаване на индивидуалните средства за противохимическа 
защита, прогонване на имуществото и тренировки за работа и действие при 
необходимост. 

Провежда се подробен инструктаж  на екипите, които ще действат в района на 
възникналата тежка катастрофа. 

Организиране и снабдяване на екипите или постовете с  вода и храна. 
Провеждане на режимни мероприятия. 
Разработване и съобщаване по средствата за масово осведомяване на важни 

мерки за живот и работа в условията на тежка катастрофа.  
Осъществяване на мероприятия по подготовка на състава за извършване на 

евакуация на хора и техника. 
След приключване на участието на силите и средствата в КС щаба изпраща до 

ОДЦ-СЦ-МВР писмен доклад за причините, характера и последствията от 
възникналата КС, както и за действията на силите и средствата от ОДМВР. 
 
07.03.2012 г. 
Гр. Стара Загора 

Директор на   
ОД МВР - Стара Загора: 
Комисар: ………………… 
 /Алекси Алексиев/ 
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1. Общи положения 
Основание за разработване 
Плана е разработен на основание чл.114 ал. 1 от Закона за здравето,и във 

връзка с чл.9, ал8 и ал.9,чл 64,ал1,т.5,т. 6 и ал.2 от Закона за защита при бедствия 
и Методика на Министерството на здравеопазването от 2008г. относно дейността 
по управление при кризи. 

2. Цел на плана 
2.1. Да се създаде необходимата организация за оказване на медицинско 

осигуряване на пострадалото население при възникване на биологично или 
бактериологично замърсяване на територията на област Стара Загора. 

 В арсенала на терористите влиза и употребата на биологично оръжие. То 
представлява биологични агенти или техните токсини, предназначени за 
умишлено заразяване на хора, животни, растения и средствата за тяхното 
пренасяне и разпръскване. Следователно биотероризъм е целенасоченото скрито 
прилагане на биологични агенти за терористични цели, основните мишени са 
предимно гражданското население. 

Извършването на терористичен акт трудно може да се прогнозира, насочен е 
предимно срещу мирното население и обикновено е съпроводен с масова психоза 
и паника. Биологичното оръжие в исторически аспект е най-древното оръжие за 
масово поразяване. Използвано е в период преди откриването на причинителите 
на инфекциозните болести. Начините за употреба са били елементарни, а 
военните резултати ограничени. През 1346г. татарите прехвърлят с катапулти 
трупове на умрели от чума зад стените на  крепостта Каффа. През 1763г. в 
кампания срещу индианците в Канада английски военноначалници "подаряват" 
одеала и носни кърпи на индиански вождове и предизвикват епидемия от вариола 
от контаминантите с пустулно съдържимо. Появата и развитието на 
микробиология в края на XIX век внася прелом в развитието на биологичното 
оръжие.Това е особено осезателно при подготовката и воденето на световните  
войни и крупни военни кампании. 

В арсенала са включени причинителите на чума, антракс, сап,  коремен тиф. 
Предвиждат се диверсионни начини на употреба, чрез заразяване на 
водоизточници, фуражи и т.н. Безпокойството сред народите води до 
подписването на Женевския протокол на 17 юни 1925г. за забрана употребата на 
бактериални средства. 

Въпреки това в отделни страни са създадени крупни центрове за производство 
и модернизиране на биооръжието. Изтъкват се peдица предимства на този тип 
оръжие при военни конфликти. В начало на XXI век опасността от използване на 
биологично оръжие не само не е отминала, но се е превърнала в една от 
основните смъртоносни заплахи за човечеството. 

Биологично оръжие са биоагентите и средствата за тяхното пренасене и 
разпръскване (технически средства или живи вектори). В понятието биоагенти се 
включват микроорганизмите и/или техните токсини, които причиняват болест 
или смърт при хората, животните и растенията и заразяват околната среда. 
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Изключително богат е наборът от агенти, които могат да се вкарат в арсенала 
на биологичното оръжие. Някои от тях притежават естествено голям поразяващ 
ефект (чума, ботулизъм, холера и др.), а при други вирулентността изкуствено се 
завишава 

В арсенала на терористите влиза и употребата на биологично оръжие. То 
представлява биологични агенти или техните токсини, предназначени за 
умишлено заразяване на хора, животни, растения и средствата за тяхното 
пренасяне и разпръскване. Следователно биотероризъм е целенасоченото скрито 
прилагане на биологични агенти за терористични цели, основните мишени са 
предимно гражданското население. 

 

Класификация на биологичното оръжие. 
В класификацията на биологичното оръжие се включват три основни групи 

причинители: 
а) Хомопатогенни: бактерии, вируси, рикетсии, причинители на  

дълбоки микози, токсини и малко вероятно - някои протозои и хелминти 
ти; 

б) Зоопатогенни: специфични само за животни или патогенни за 
животни и за човек. Касае се за инфекциозни причинители, които са малко 
известни, бързо се разпространяват сред животните, дават висок леталитет, силно 
намаляват продуктивността на животните, и за които липсват ефикасни 
профилактични и лечебни средства. 

 

 
инфекциозния причинител 

Таблица 1 

 

 

Агент Заболяване 

Бактерии Антракс  

Бруцелоза 

 Холера  

Мелиоидоза  

Чума - белодр.ф. 

Шигелоза  

Коремен тиф 

Туларемия 

Рикетсии Епидемичен петнист тиф (въшков) 

 Q - треска 

Петниста треска от скалистите планини  

Епидемичен петнист тиф 

Хламидии Пситакоза 

Гъби Кокцидиомикоза 

Хистоплазмоза 

Вируси Аржентинска хеморагична треска 

Боливийска хеморагична треска 

Треска - Чукунгуня 

Кримска - Конго хеморагична треска 

Денга 
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в) Фитопатогенни: използват се микроорганизми и членестоноги с цел да се 

унищожат полезните за човека и животните растения. 
Съществуват и класификации на биоагентите на базата на други критерии 

(Таблица  

 
Характеристика на биологичното оръжие. 

Биологичното оръжие включва причинители на инфекциозни заболявания и 
техните токсини, които са предназначени за преднамерено заразяване на хора и 
животни. В съвременният си вид то притежава характерни черти, които го 
отличават от другите оръжия за масово поразяване и от причинителите на 
естествените епидемични ситуации. 

1. Особености на биологичното оръжие. 

• Индикацията (идентификацията) на биологичните агенти е относително бавна и 
трудна (вземане на проби, транспортиране в микробиологични лаборатории, 
култивиране). Трудно се диагностицират екзотични причинители, още повече, 
ако са генетично променени. 

•Възможно е диференцирано използване на биоагенти по отношение на хора, 
животни и растения, както и подбор при степенуване на ефекта на поражение. 

•Действието на биологичното оръжие започва след определен инкубационен 
период (най-кратък при токсините), което води до възможност за възникване на 
отдалечени вторични огнища. 

•Възможност за предизвикване на продължителни заболявания, изискващи дълъг 
период на лечение и грижи, което се обуславя от: 

- естествената или изкуствено увеличена издръжливост на биологичните рецептури 
във външната среда; 

- присъщата на някои причинители способност за атипично протичане на 
заболяването. 
 

•Евтино и лесно производство на биологичните рецептури. 

•Възможност за укриване, пренасяне и разпръскване. 

•Липса на явни признаци в момента на заразяване. 
Начините за използването на биоагентите също допринасят за водещото 

място на биологичното оръжие сред съвременните заплахи. Относително лесното 

Ебола 

Корейска хеморагична треска (Хаман) Източен конски 

енцефалит Инфлуенца Треска Ласа 

Омска хеморагична треска Треска от долината Riff 

Руски пролетно - летен енцефалит Едра шарка 

(ВариолаУ Венецуелски конски енцефалит Жълта 

треска 

Токсини Ботулинов токсин 

Токсини от Clostridium perfringens 

Микотоксини от групата на Trichothecen 

Palytoxsin 

Saxitoxin 

Стафилококови ентеротоксини Tetrodotoxin 
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разпръскване на инфекциозните причинители посредством разнообразни 
способи, определят голямата вероятност за употребата му при терористични 
атаки. 

2. Основни способи за използване на биологично оръжие. 
• Аерозолният начин за разпръскване на биоагентите се осъществява чрез 
технически средства за аерозолиране: прикачени към летателни апарати 
(самолети, вертолети, балони); монтирани на наземни средства; чрез 
вентилационни системи на сгради. Заразяването на хората става чрез директно 
вдишване на заразените аерозолни частици с размери между 0,5-5um. Важно е да 
се отбележи, че това може да бъде 1 основен път на заразяване за инфекции, за 
които не е присъщ въздушно - капков път на предаване - например ботулинов 
токсин. 

При аерозолно разпръскване се замърсяват всички открити източници на 
територията, недобре опаковани храни, обекти на околната :реда и по този начин 
се създават условия за вторично заразяване. Съществува и известна опасност от 
заразяване през наранени открити части на тялото. 

•Контаминиране на храни и води - основен начин при инфекциозни 
причинители с фекално - орален механизъм на предаване. Съществува голяма 
вероятност именно този способ да е основен при терористични или диверсионни 
действия. 

•Скрито инжектиране - биоагентите се внасят в организма по равен път чрез 
технически средства. Този способ се отнася най-вече ри употреба на токсини за 
елиминиране на отделни личности, но може а бъде приложен и за други 
инфекциозни причинители. В последния случай се разчита на заразяване през 
инкубационния период, като жертвата е в ролята на вектор. 

•Други способи - употреба на живи вектори преносители, които са изкуствено 
заразени или са естествен резервоар на даден биоагент. В ролята на вектори могат 
да бъдат използвани съзнателно или не хора. 
1. Особености на огнището на биологичното заразяване. 

Възникнало в резултат на агресия или диверсия с биологично оръжие, 
формираното огнище на биологично заразяване притежава следните черти: 
      - Епидемичната ситуация в даден район възниква без причинно-следствена 
връзка с естествените социални и биологични закономерности 

• Едномоментно или последователно се създават епидемични огнища в различни 
участъци. При скрита употреба на биоагенти (диверсия) заразените контингенти в 
инкубационния период могат да пренесат заразата в други населени места, 
лечебни заведения и т.н. Това е особено демонстративно при инфекции с изявена 
контангиозност 

• Могат да се наблюдават паралелно протичащи епидемични взривове от 
различни инфекциозни заболявания, включително и екзотични за даден регион 
или страна, които да бъдат отделни (от естествената заболеваемост) епидемични 
вериги 
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• Изкуствено предизвиканият епидемичен процес веднъж възникнал се развива по 
естествен път, но в началото е с висока интензивност и бедствен характер. 
Спецификата в началния момент се дължи на: 

- Едномоментното заразяване на голям брой хора, и съответно създаване на голям 
брой източници на зараза. Това обуславя бързо и многопосочно разпространение 
на инфекцията; 

- Заразяването на обширни райони, включително питейна вода, продоволствие, 
транспортни средства, и други обекти е предпоставка за вторични заразявания и 
продължителни във времето епидемии. 

• При бедствена ситуация за защита от въздействие на биологични 
рецептури или при военен конфликт се осъществяват мерки на разсредоточаване 
на населението. В резултат на маневреност и принудителна миграция, заразата 
може да се разпространи в нови райони и да се компрометират усилията на 
медицинските сили. 

Много и различни са възможните състояния на катастрофа, в които може да 
изпадне населението. При всяко едно от тях възникналата тежка обща и 
медицинска обстановка може да доведе до поява на епидемични огнища. 
Границата на тези огнища е прието да се идентифицират с населените места, в 
които възникват инфекциозните заболявания. Натрупаният опит по ликвидиране 
на епидемични взривове показва, че 

в границите на огнището трябва да се включат намиращите се в близост големи 
административни центрове и прилежащите към тях стопански обекти. 
Продължителността на формираното огнище е в пряка зависимост от 
преживяемостта на инфекциозния причинител във външна среда - от няколко 
часа до години. В течение на този период биоагентите са способни да заразяват 
хора и водят до възникване на медицински загуби. 

2. Медицински загуби в огнище на биологично заразяване. 
Медицински загуби при огнище на биологично заразяване са хората, 

заболели в резултат на употребата на биологично оръжие. Те биват: 
• Първични - заболели чрез заразяване от вдишване на заразен въздух, 

прием на контаминирани храни и води и чрез вектори 
• Вторични - заболели чрез заразяване от други болни хора. 

Тези медицински загуби се формират от поразените лица с клинична 
симптоматика или лабораторни изменения. Всички лица обаче, които са се 
оказали на територията по време на разпръскване на биологичния агент се считат 
за заразени до обезвреждане на агента и уточняване на здравословното им 
състояние. 

Медицинските загуби в огнището на биологично заразяване зависят от вида 
на причинителя, инфектиращата доза, времето на пребиваване в заразената зона, 
степента на защитеност на населението, индивидуалната възприемчивост и могат 
да достигнат 25-50% от населението. За разчета на възможните загуби голямо 
значение има площта на заразяване и числеността на населението в нея. След 
оценка на обстановката и прогнозираните медицински загуби се определят 
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необходимото количество медицински сили и средства за ликвидиране на 
огнището. Правилното и обосновано решение за организацията на медицинското 
осигуряване при бедствена епидемична ситуация може да бъде взето само при 
наличие на задълбочени знания за природата на биоагентите, техните 
характеристики и закономерностите на възникване и развитие на епидемичните 
процеси (спонтанни или изкуствено предизвикани). 

Медицинското осигуряване при бедствена епидемична ситуация включва 
организиране и провеждане на комплекс от мероприятия за предпазване на 
населението от заразни болести и бързо ликвидиране на епидемични огнища, 
възникнали по естествен път или изкуствено при употреба на биологично 
оръжие. По принцип мерките, които се провеждат не се различават съществено и 
при двата вида кризисни ситуации. Опитът на здравеопазването при ликвидиране 
на спонтанно възникналите епидемии служи като фундамент при планиране и 
осъществяване на мероприятия при използване на биологично оръжие. 

VII. Мероприятия по защита на населението от биологично оръжие 
Защитата от биооръжие е труден и комплексен проблем. Условно могат да 

бъдат разграничени два етапа: готовност за защита и защита при непосредствено 
въздействие с биологично оръжие. 

     1. Готовността за защита се решава в мирно време и непрекъснато. 
Възможностите на дадена страна в това отношение се определят от състоянието 
на икономиката, науката, здравеопазването и т.н. Отношение към проблемите на 
защитата имат общи организационни и специфични противоепидемични 
мероприятия за предотвратяване на епидемии, изобщо. Необходимо е търсене на 
познания за специфичните характеристики на биологичното оръжие и начините 
на неговата употреба. 

2. Защита при непосредствено въздействие с биологично оръжие. При 
военен конфликт и класическо нападение акцентът се поставя на използването на 
защитни средства. При скрита употреба или диверсия, водещи са мероприятията 
за ликвидиране на последствията. По същество, тези мероприятия взаимно се 
допълват и се провеждат в следната последователност: 

� Установяване факта на употреба на биологично оръжие на базата обективни и 
косвени данни - образуване на аерозол след експлозия, необичайно количество 
гризачи или насекоми, находка на контейнери и др. 

� Оповестяване за извършващото се (извършено) нападение - 
осъществява се незабавно, съгласно възприетите от ГЗ сигнали.  

■ Използване на индивидуалните и колективни  средства за защита 
възможно в най-ранен срок. Освен щатните индивидуални средства е възможно 
използване на импровизирани, за предпазване на дихателните пътища и тялото. 
Вземат се мерки за допълнителна защита на храна, питейна вода, имущество и др. 

VIII. Здравно-противоепидемични мероприятия при бедствена 
епидемична ситуация. 

При поява на инфекциозни заболявания е реална опасността от развитие на 
епидемии. Епидемията всъщност представлява процес с три основни елемента: 
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източник на инфекцията, контактни здрави лица и външна среда (в определени 
граници), в която циркулира заразата. Мероприятията за предотвратяване на 
бедствена епидемична обстановка се провеждат в тези три направления. 

1. Мероприятия по отношение на източниците на заразата: 
• Ранно откриване на възможните източници на заразяване. Осъществява се 
чрез активно издирване на базата на суспектни признаци и симптоми. До 
намесата на профилирани специалисти, това е задължение на лекари от всички 
профили. 

• Ранна клинична и етиологична диагноза. При първите случаи на заболяване 
се поставя работна диагноза на базата на, макар и оскъдна клинична находка и на 
епидемиологичните данни. Възможно най-рано трябва да се постави и 
етиологична диагноза от микробиологична лаборатория. С голяма стойност са 
експресните методи на изследване, предвид огромното значение на бързия 
отговор за целенасочено провеждане на мероприятията. 

• Изолация на инфекциозно болните. Провежда се по правило при контагиозни 
инфекции и има стойност, когато стане рано. За да се изпълни това изискване, не 
е задължително наличието на етиологична диагноза. Извършва се на базата на 
клинични синдроми и епидемиологичната обстановка. Тази изолация е първична 
и временно явление и болните трябва да се хоспитализират в инфекциозни 
заведения за крайна изолация и окончателно специфично лечение. 

• Транспортиране на инфекциозно болни. По правило се извършва със 
санитарен транспорт, включително и със санитарни влакове или авиация. При 
масовост ще бъдат използувани транспортни средства с общо предназначение. И 
в двата случая евакуацията се извършва в условията на изолация, от други болни 
и ранени и по нозологични единици. Задължителна е дезинфекцията на 
транспортните средства от заведението в което се доставят болните. 

• Хоспитализация и специфично лечение на болните.По правило, това се 
извършва в най-близкото инфекциозно заведение. При масови заболявания е 
възможно разкриването на инфекциозни болници в обществени сгради или 
профилиране на терапевтични отделения в инфекциозни. При други видове 
катастрофи, хоспитализацията ще става в отделения от друг профил, според 
водещото поражение. Там е възможно вторично да се проявят инфекциозни 
заболявания с всички опасности за вътреболнични заразявания. И в двата случая 
е необходимо въвеждането на противоепидемичен режим на работа. Провежда се 
адекватно специфично лечение и необходимата, от епидемиологична гледна 
точка, продължителност на изолация. 

• Епидемиологично проучване. Това е задължителна дейност, която започва 
още с появата на първите болни. Трябва да се изяснят причините и 
обстоятелствата свързани с възникването и развитието на епидемичната 
ситуация, нейната характеристика и прогноза, с оглед осъществяването на бързи 
и адекватни мероприятия за нейното ликвидиране. По тези причини 
епидемиологичното проучване не трябва да бъде едноактна, а продължителна 
творческа дейност с включване на различни методики и етапи. 
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2. Мероприятия по отношение на контактните лица: 
• Издирване на контактните. Това е трудоемка, но отговорна дейност с двояко 
значение. От една страна с оглед провеждането на някои превантивни 
мероприятия спрямо тях, и от друга - възможно откриване на потенциални 
източници на зараза (инкубационни, здрави заразоносители). При инфекции с 
присъщо заразоносителство се извършват и лабораторни изследвания. 
Контактните лица се регистрират и подлагат на медицинско наблюдение, 
евентуално на изолация (ООИ), а откритите заразоносители се събират в 
инфекциозни отделения или импровизирани стационари в условията на изолация. 

• Екстремна профилактика на контактните. Прилага се обикновено при 
епидемии, развиващи се с голяма динамика или при такива, водещи до висок 
леталитет. Прилага се при вероятно заразени лица, с цел предотвратяване 
възникването на инфекциозен процес (инфекциозна болест). С други думи, 
провежда се "лечение" в инкубационния период. Най-често се използуват 
антибиотици или специфични гамаглобулини. 

Специфична профилактика на контактните. Ваксинно профилактиката има 
малка стойност при епидемична обстановка, поради относително бавното 
формиране на специфичната защита. Известна стойност имат някои анатоксини - 
тетаничен, противоботулинов, особено при наличен "грунд-имунитет". 
Използуването на ваксини би било целесъобразно при някои инфекции с дълъг 
инкубационен период (напр. бяс) и за предпазване на косвено застрашени 
контингенти, намиращи се в близост с огнището. 

3. Мероприятия по отношение на външната среда. 
• Провеждане на допълнителни хигиенни мероприятия.  
На фона на провежданите превантивни мероприятия в различни направления, при 
конкретната епидемична обстановка се акцентира върху неутрализирането 
(оздравяването) на определени фактори от външната среда (вода, хранителни 
продукти, комунално-битови обекти), свързани с възникването на епидемичното 
ситуация. 

• Провеждане на дезинфекция (дезинсекция, дератизация). Касае се за 
огнищни мероприятия по епидемични показания. Тяхната насоченост, средствата 
и начините на приложени зависи от "виновните" фактори за разпространение на 
заразата. При установена роля на ин-секти и гризачи се провежда дезинсекция 
и/или дератизация. При необходимост от дейност от по-голям обем, се формират 
екипи, снабдени с необходимата, (в някои случаи и полева) дезинфекционна 
техника и апаратура. 

• Предотвратяване разпространението на заразата извън огнището. В хода на 
епидемичното проучване се установява териториалното разпространение на 
епидемията и в съответствие с инфекцията, срокът, в който би могла да се 
възпроизведе. Това са най-важните критерии за въвеждане на ограничителни 
мероприятия, предотвратяващи разпространението на заразата извън огнището. 

IX. Мероприятия за ликвидиране на огнище на биологично заразяване. 
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В резултат на използване на биологично оръжие се създава предпоставка за 
изкуствено създаване на епидемично огнище. Очаква се такова огнище да има 
специфична характеристика и динамика, при което е голяма вероятността да 
възникне тежка епидемична обстановка. 

Не съществува особена разлика в подходите и провежданите мероприятия за 
ликвидиране на епидемиологично огнище и огнище на биологично заразяване. За 
ликвидиране на последствията се провеждат последователно или паралелно 
мероприятия в различни направления и с известна специфика: 

1. Определяне границите на създаденото огнище. Това е необходимо с 
оглед уточняване на всички детайли и обекти, които са попаднали под въздействие. 
По този начин ще се определи обема и насоката на следващите противоепидемични 
мероприятия. 

2. Вземане на проби от контаминираните обекти. Пробите храни, вода, от 
повърхности, инсекти, гризачи и др. се изпращат незабавно в определените 
стационарни или подвижни микробиологични лаборатории за извършване на 
специфична индикация (идентификация) на биологичния агент. 

3. Поставяне на заразените под обсервация. В случая обсервация има по-
широк смисъл. Тя се явява колективна форма на изолация, с която се цели 
предотвратяване разпространението на заразата извън пределите на огнището и 
възникване на инфекциозен процес при заразените. Обсервацията се провежда след 
нападението и включва: 

� Ограничаване излизането на заразените от огнището и влизането в о, освен 
лицата ангажирани с ликвидирането му 

� Извършване на санитарна обработка. Пълната санитарна обработка включва 
измиване под душ и камерна (химическа) дезинфекция на при невъзможност за 
такава се извършва, частична обработка - механично изтупване на дрехите (с 
наложен противогаз) и обработка на откритите части на тялото с дезифектант 

� Започване на екстрена профилактика. По правило се взема широкоспектърен 
антибиотик (обща екстрена профилактика), а след антибиограмата продължава 
като насочена 

� Установяване на усилено медицинско наблюдение. Провежда се от медицинските 
работници за ранно откриване 
■Засилване на хигиенния контрол и здравно-разяснителна работа, та е да се 
предотврати консумацията на контаминирани храни и пипа вода, с оглед 
избягване на риска от вторични заразявания. 
4. Извършване на специфична индикация. Препоръчва се използването на 

експресни лабораторни методи, с оглед получаването на з отговор за естеството на 
биологичния агент. Възможни отговори токсин или неконтагиозна инфекция, 
контагиозна инфекция или агент на ООИ. Според конкретния агент се провеждат и 
съответните мероприятия. При особено опасна инфекция или друга бързо 
разпространяваща се инфекция обсервацията преминава в карантина. 

5. Поставяне на заразените и района под карантина. Провежданите при 
обсервация мероприятия се задълбочават, допълват и се въвежда най-строг режим: 
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■ Категорично се забранява излизането на заразените от огнището, извозването на 
имущество без предварителна дезинфекция, както и $ането на други лица, освен 
тези ангажиран с ликвидирането му 

� Организира се отцепление на огнището с въоръжена охрана 

� Снабдяването с продоволствия, медикаменти и друго имущество се осъществява 
през определени предварителни пунктове, разкрити на границата на огнището 
    В населеното място се осъществяват и вътрешни изолационно-ограничителни 
мероприятия по семейства, квартали и т.н. 
   Организира се снабдяването и провеждането на екстрена профилактика по 
домовете. 
   Провежда се медицинско наблюдение. Карантинираните измерват 
температурата си двукратно. При фебрилитет и друга суспектна симптоматика 
известяват медицинските работници. 

'Заболелите се хоспитализират в разкритата или профилирана болница 
/отделение/ за ООИ.  

6. Евакуация на инфекциозно-болните не се прави 
Карантината се отменя, съгласно възприетите критерии и инструктивните 
материали за борба със заразните болести 

7. Специфична профилактика. 
провежда се след установяване на причинителя на заразното заболяване, 
задължително за застрашени контингенти, като деца, учащи, водни и здравни 
кадри, личен състав на формирования и др. 

 Въвеждане на противоепидемичен режим на работа. 
Заболелите (поразените), които се насочват към поликлиничните и болнични 

звена, представляват потенциална опасност за заразяване на медицинския 
персонал и други лица. Тази категория болни по правило постъпват в 
инфекциозни отделения, в които е регламентиран режима на работа с 
инфекциозно болни. 

По-особен е случаят, когато заразените, преди или след поява на 
симптоматика получат друг вид поражение - травмично, соматично и се налага 
хоспитализация в не инфекциозни болнични звена. Опасността за вътрешно-
болнични заразявания в тези случаи е още по-голяма. И в двата случая се налага в 
ангажираните лечебни учреждения да се въведе противоепидемичен режим на 
работа. 

Противоепидемичният режим на работа включва изолационно-
ограничителни, лечебно-профилактични и дезинфекционни мероприятия, целящи 
предотвратяване разпространението на заразата сред медицинския състав, сред 
болните и извън болничното заведение. 

8. Санитарен контрол 
Органите на РЗИ организират и провеждат усилен санитарен контрол върху 

храненето, водоснабдяването и стоките от първа необходимост; следят за 
строгото спазване на установените правила на обсервация и карантина. Особено 
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внимание се обръща на детските и обществени заведения, на скривалища, 
укрития, транспорт и др. 

Най-вероятния начин на употреба на биологичното оръжие в мирно време 
е чрез терористичен акт. Характерна особеност на биологичното оръжие, което го 
различава от другите оръжия за масово поразяване е продължителност до 
неизчерпаемост на поразяващото действие (определени области и региони могат 
да останат заразени практически безкрайно дълъг период от време). 

Дейностите по защитата от биологични агенти са разпределени в три 
етапа: 

- подготвителен; 
- оперативен; 
- заключителен. 
Дейността на лечебните заведения от областта за медицинското 

осигуряване на населението при употреба на биологични агенти се осъществява в 
първия етап със следната дейност: 

1. Лечебните заведения от област Стара Загора могат да разкрият 1 000 
легла за приемане на болни, заболели от особено опасни инфекции. 

2. Анализ на обстановката – получаване на информация за вида на 
биологичните агенти и приблизителния брой на пострадалите. 

3. Организиране на охрана на лечебните заведения от областта. 
4. Дооборудване на помещенията с легла и постелъчни принадлежности. 
5. Готовност за снабдяване с лекарства и консумативи. 
6. Снабдяване с индивидуални пакети за изхранване. 
7. Готовност за организация на индивидуална и колективна защита. 
В оперативния етап се включва лечението на приетите болни, пострадали 

при употреба на биологични агенти. 
1. Оценка на клиничната и епидемиологичната обстановка. 
2. Вземане на проби и организиране на диагностиката. 
3. Хоспитализация в подготвените за целта медицински заведения. 
4. Обявяване на карантина. 
5. Провеждане на пълна санитарна обработка. 
6. Строг хигиеничен контрол в лечебните заведения. 
7. Извършване на периодична дезинсекция и дератизация. 

                Здравно-противоепидемично осигуряване на населението в област Стара 
Загора се осъществява със силите и средствата на РЗИ с нейните структури, а 
именно:       

• Дирекция  “Здравен контрол” - със специалисти, извършващи санитарно-
хигиенен контрол на комунални и нехранителни обекти, на детски и учебни 
заведения и вземане на проби за лабораторни изследвания от питейна вода, почва 
и др., имащи значение за здравето на населението. 

• Дирекция “Надзор на заразните болести ” -  със специалисти, 
извършващи противоепидемичен контрол в лечебни заведения за болнична и 
извънболнична помощ, домове за медико-социални грижи, детски и учебни 
заведения, противоепидемични мерки спрямо населението; контрол върху 
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заразните болести, заразоносителите и съмнително болните; вземане на 
материали за изследване на болни, на контактни със заразно болни; проби от 
болнична среда и стерилизационна апаратура, контрол на дезинфекцията. 

• Дирекция “Лабораторни изследвания”  - лаборатории за химични и 
микробиологични изследвания на питейна вода, въздух, почви; физични и 
физиологични изследвания на битова и работна среда. 

• Дирекция “Профилактика на болестите и промоция на здравето” - с 
експерти, които разработват комплексни програми и разпространяват здравно 
образователни материали с цел опазване здравето на населението; изготвят 
препоръки за защита на гражданите при възникване на кризисни ситуации 

• Отдел “Медицински изследвания” към Дирекция “НЗБ”, включващ: 
      - сектор микробиологични изследвания на болни и съмнително болни, на     
контактни, на поразени от биологично оръжие. 
       - сектор вирусологична диагностика на заболявания. 
        - диагностика и контрол над паразитозите.  

В заключитения етап се провеждат дейности по наблюдение върху 
поразените в района след приключване на мерките по ликвидиране на биоатаката. 

1. Актуализация на данните по заразяването и протичане на процеса на 
лечение. 

2. Заключителна дезинфекция, дезинсекция, дератизация на района. 
3. Оценка за потенциалните опасности от активиране на епидемичния 

процес. 
4. Обобщаване на информацията по установяване, реагиране и 

ликвидиране на последствията от биоатаката. 
5. Регионална здравна инспекция – Стара Загора ще поддържа постоянна 

връзка с Министерство на здравеопазването, „ОУПБЗН”, Областна 
администрация, Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора, ще 
докладва своевременно за възникнали проблеми, ще отправя искания за оказване 
на съдействие при необходимост.  

 

ДИРЕКТОР РЗИ:……………/Д-р З.Нанева/ 
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ЛИСТ  ЗА  ДОСТЪП 
  

 
№ 

 

  длъжност 

 
Има право на достъп до: 

1. 2. 3. 
 

1. 
 
Областен управител и Заместник 
областни управители, главен 
секретар и директори на дирекции 
в Областна администрация,  

Всички части и приложения  
на Плана 

2. Главен експерт ОМП, отговорник 
на ПУ 

 Всички части и приложения  
на Плана 

3. Членове на щаба на Областния 
управител 
 

 Касаещите ги  части и приложения  
на Плана 

 
4. 

главен счетоводител на Областна 
администрация 

Приложения по финансовото 
осигуряване на Плана 

 
5. 

Членове на Областен съвет по 
сигурността и управление при 
кризи 

Касаещите ги  части и приложения  
на Плана 

6 Членове на щаба на Областния 
управител 

Касаещите ги  части и приложения  
на Плана 
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ЛИСТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В  ПЛАНА 

 

дата 
 

Длъжностно лице 
 

Променена част, 
стр. от плана 

Подпис на дл. 
лице, извършило 

промяната 
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1. Основание за разработване на плана 
Настоящият план урежда организацията, основните функции и задачите на 

ОДМВР - Стара Загора при получен сигнал за намерени невзривени боеприпаси. 
Изхождайки от географското положение на областта и наличието на голям брой 

военни формирования, полигони и военни действия водени в района периодично биват 
откривани или се получават сигнали за невзривени боеприпаси. Възможно е и 
откриването на подобни вещи и в близост до пунктове за изкупуване на вторични 
суровини, около и в сметища или изхвърлени такива. 

Разработва се на основание Мероприятия относно взаимодействието на 
органите на МВР и МО за подобряване работата по съхраняването и опазването на 
общоопасните средства с рег.№14-3943/08.05.2001г., инструкция за действие при 
откриване на невзривени боеприпаси от 14 май 2001г. на началника на ГЩ на БА. 

 

1.1. ЦЕЛ:  
Чрез максимално използване на потока от информация, да се създаде 

стройна организация за оптимално изпълнение на задачите по превенция, 
овладяване и ликвидиране на последствията при получен сигнал за намерени 
невзривени боеприпаси. 

 
Дейността на органите на управление, силите и средствата при получен сигнал 

за намерени невзривени боеприпаси да бъде насочена към своевременното получаване 
и разширяване на информация, отцепване на района, провеждане на оперативни и 
охранителни  мероприятия за обозначаване и охрана на обектите, провеждане на 
мероприятия по евентуалното им транспортиране и унищожаване. 

 
2.Обща прогноза за възникване: 
Изхождайки от географското положение на областта и наличието на голям брой 

военни формирования, полигони и военни действия водени в района периодично биват 
откривани или се получават сигнали за открити невзривени боеприпаси. Възможно е и 
откриването на подобни вещи и в близост до пунктове за изкупуване на вторични 
суровини, около и в сметища или изхвърлени такива. 

 
Условно откритите невзривени боеприпаси се разделят на четири групи: 
1.1.Артилерийски боеприпаси- артилерийски снаряди, мини и реактивни 
снаряди; 
1.2.Авиационни боеприпаси-бомби с различен калибър/кг, тон/ 
1.3.Ръчни гранати; 
1.4.Самоделни взривни устройства /СВУ/ 

3.Ръководство и управление: 
 
За дейности и действия свързани с получен сигнал за при получен сигнал за 

намерени невзривени боеприпаси се  извършват предварително и непосредствено 
планиране.  
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Предварително се изразява в планиране, провеждане и провеждане на 
превантивни  мероприятия и тренировки за действие от състава на ОДМВР. 

 

4. ПРИМЕРНА ПРОЦЕДУРА И ЗАМИСЪЛ ЗА ДЕЙСТВИЕ: 
1. Сигнал може да бъде подаден от ЕЕНСП тел. 112, бдителни граждани, от 

патрули на полицията и др. 
2. При получен сигнал за намерени невзривени боеприпаси, оперативния 

дежурен на ОДМВР или РУП прави инструктаж на състава, който ще осъществява 
охраната на мястото, и разпорежда отцепване на района с налични и подръчни 
средства, където са намерени изделията. 

3. Мястото се обозначава с полицейска линия и се вземат мерки за оповестяване 
и извеждане на хора и животни, като се обозначава радиуса на безопасно отдалечение. 

4. Събира се информация и я обобщава като доклад със следното съдържание: 
� От кого е намерен; 
� Къде е намерен; 
� Кога е намерен; 
� Какво е намерено- да се прецени вида на боеприпаса, големината му, 

разположението му спрямо повърхността на земята  и физическото му 
състояние по външни признаци(големина, цвят модел, маркировка, брой 
и наличие на корозия) 
� Възможни начини за достигане на боеприпаса 

5. Вземат се мерки за оповестяване на местното население чрез местните органи 
на властта , като се указва мястото на открития боеприпас. 

6. Прекратява се достъпа до района на хора , машини и животни, като 
безопасното разстояние се определя в зависимост от вида на намерения боеприпас и 
неговия калибър 

7. Информира директора или неговите заместници; 
 8. Информира оперативния дежурен център МВР /СИТУАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР/ 
за откритите намерени невзривени боеприпаси и искане до Щаба по отбраната за 
изпращане на модул от военните формирования на територията на областта за тяхното 
изваждане, транспортиране, обезвреждане или унищожаване; 
 9. Изисква да не се пипа боеприпаса, да не се правят никакви опити за 
преместването му или промяна на състоянието му до пристигане на екипа за неговото 
обезвреждане. 
 10. Щаба по отбраната изпраща до командира на определеното военно 
формирование заповед за действие на модула обезвреждане на невзривени боеприпаси. 
 11. В района на открития боеприпас се допускат само лицата от екипа за 
обезвреждането след представяне на съответните документи/ Заповед на командира на 
модула изпълнител относно унищожаване на боеприпаса със съответния документ за 
самоличност. 
 12. След пристигане на модула на място се изпълняват неговите указания. 
 13. При необходимост от извозване извън района на откриването му, органите 
на полицията осигуряват безопасното ескортиране на автомобилите до мястото на 
обезвреждането му. 
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 14. След унищожаване на боеприпаса се изготвя протокол и се докладва по 
команден ред и по линия на оперативните дежурни. 

 
Сили и средства: - използват се наличните дежурни сили и средства, при 

необходимост се привличат и допълнително личен състав и техника. 

 
5. ОПОВЕСТЯВАНЕ И ИНФОРМИРАНЕ 

Оповестяването на състава се извършва по действащата мирновременна схема за 
оповестяване. 

Работа с медиите и информация за проведените мероприятия се подава чрез 
Пресцентъра на МВР или оторизираните за целта лица. 

 
 

07.03.2012 г. 
Гр. Стара Загора 

Директор на   
ОД МВР - Стара Загора: 
Комисар: ………………… 
 /Алекси Алексиев/ 

 
       Изготвил: 
       Началник на  
       Група „ОМП-ОДМВР”: 

          
………………… /Иван Вълев/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

270 

 
 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
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1. Общи положения 
Основание за разработване 
Плана е разработен на основание чл.114 ал. 1 от Закона за здравето,и във връзка 

с чл.9, ал8 и ал.9,чл. 64,ал1,т.5,т. 6 и ал.2 от Закона за защита при бедствия и 
Методика на Министерството на здравеопазването от 2008г. относно дейността по 
управление при кризи. 

 

2. Най-често срещана инфекциозна заболеваемост: 
 2.1.Есенно – зимен сезон 
           - Вирусен хепатит А- ( от октомври до февруари  ) 
           - Грип – зимен - ( от декември до януари ) 
           - Варицела - ( от октомври до март ) 

 2.2. Пролет – летен сезон 
         А) Трансмисивни 
           - Лаймска болест - ( от април до август ) 
           - Марсилска треска –(  от април до август) 

         Б) Чревни диарии ни инфекции 
             - Дизентерия 
             - Салмонела 
             - Ентероколити 

    3. Мерки за предотвратяване или намаляване риска от инфекциозна 
заболеваемост 

    Системи за наблюдение и дейности за намаляване на риска - Регионална 
здравна инспекция . 

Тежестта на всяка епидемия основно зависи от причинителя на вируса, 
способността му за лесно разпространяване сред хората и нивото на колективния 
имунитет, съответно възприемчивостта на хората. Тези фактори не могат да бъдат 
контролирани и епидемията не може да бъде избегната или преустановена, но 
последиците от нея могат да бъдат значително по-малко тежки при условие, че 
обществото е предварително подготвено. От особено значение е готовността на 
здравната система да упражнява постоянен интензивен епидемиологичен надзор и да 
разполага с гъвкав план за действие по време на епидемия, с достатъчно количество 
антивирусни препарати и лекарства, за да може да посрещне нарасналите нужди на 
населението от медицинска помощ. 

3.1.Основна   цел:   Намаляване   на   заболеваемостта   и   смъртността   от   
епидемии   и повишаване на капацитета на здравната система за реагиране чрез: 

- постигане на пълно функционално интегриране, успоредно с разширяването 
на обема на дейност на епидемиологичния и паразито - логичния надзор; 

- контрол  на  епидемиите,  чрез  което  ще  се  постигне  значително  
намаляване  на заболяваемостта, смъртността и загубите от епидемии. 

3.2. Дейности по намаляване на риска: 
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1.2.1Здравно-противоепидемично осигуряване на населението в област Стара 
Загора. Осъществява се със силите и средствата на РЗИ и нейните структури както 
следва: 

- Дирекция "Здравен контрол" със специалисти, извършващи санитарно-
хигиенен контрол на комунални и, на детски и учебни заведения и вземане на проби 
за лабораторни изследвания от питейна вода, почва и др., имащи значение за 
здравето на населението. 

- Дирекция "Надзор на заразните болести със специалисти, извършващи 
противоепидемичен контрол в лечебни заведения за болнична и извънболнична 
помощ, домове за медико-социални грижи, детски и учебни заведения, 
противоепидемични  мерки  спрямо  населението,  контрол  върху  заразните и др. 
болести, вземане на материали за изследване на болни, на контактни със заразно 
болни, проби от болнична среда и стерилизационна апаратура, контрол на 
дезинфекцията. 

- Дирекция "Лабораторни изследвания"с лаборатории за химични и 
микробиологични изследвания на питейна вода, хранителни продукти, въздух, 
почви, 
физични и физиологични изследвания на битова и работна среда. 

- Дирекция  "Профилактика на  болестите  и  промоция  на здравето" с 
експерти,   които   разработват   комплексни   програми   и   разпространяват   
здравно образователни материали с цел опазване здравето на населението изготвят 
препоръки за защита на гражданите при възникване на кризисни ситуации. 

- Отдел "Медицински изследвания" към Дирекция "НЗБ", включващ: 
-  микробиологични изследвания на болни и съмнително болни и   контактни;  
- вирусологична диагностика на заболелите;  
- диагностика и контрол над паразитозите; 

3.3.Създаване на организация за своевременно медицинско 
осигуряване на населението, при повишена заболеваемост: 

- противоепидемично осигуряване; 
- планиране, създаване   и съхранение на материални запаси за подпомагане 

при 
инфекциозна заболеваемост (ваксини, лекарства, препарати, тестове и др.) 

3.4.Дейностите при инфекциозна заболеваемост са разпределени в три 
етапа: 

         - подготвителен; 
         - оперативен; 
         - заключителен. 
Дейността на лечебните заведения от областта за медицинското осигуряване на 

населението при инфекциозна заболеваемост се осъществява в първия етап със 
следната дейност: 

- Лечебните заведения от област Стара Загора могат да разкрият допълнително 
легла за приемане на инфекциозни болни.  

 - Анализ на обстановката – брой инфекциозни болни 
-  Готовност за снабдяване с лекарства и консумативи. 



 

 

  

273 

В оперативния етап се включва лечението на приетите инфекциозни болни. -  
Оценка на клиничната и епидемиологичната обстановка. 

-  Вземане на проби и организиране на диагностиката. 
-  Хоспитализация в подготвените за целта медицински заведения. 
-  Обявяване на карантина. 
-  Провеждане на пълна санитарна обработка. 
-  Строг здравен контрол в лечебните заведения. 
-  Извършване на периодична дезинсекция и дератизация. 
В заключитения етап се провеждат дейности по наблюдение върху заразените в 

района след приключване на мерките по ликвидиране на инфекциозната 
заболеваемост. 

-  Актуализация на данните по заразяването и протичане на процеса на лечение. 
-  Заключителна дезинфекция, дезинсекция, дератизация на района. 
-  Оценка за потенциалните опасности от активиране на епидемичния процес. 
- Обобщаване на информацията по установяване, реагиране и ликвидиране на 

последствията от инфекциозната заболеваемост. 

       4.Уточняване на оперативните нужди и възможности за прилагане на 
ваксинална стратегия. 

        В началото на епидемията ваксината със сигурност няма да бъде в 
достатъчно количество и разпределението й ще става по предварително 
определени и съгласувани приоритети, определящи при кои групи и подгрупи от 
населението ще започне имунизацията. Ваксинопрофилактика /при наличие на 
ваксина/ ще се извършва приоритетно на: 

А/Професионални групи, свързани с извършване на основни дейности, 
необходими на обществото и отговарящи за запазването на валените 
обществени функции. 

 Цел на имунизацията на тези групи: поддържане на нормално функциониране 
и недопускане дезорганизация на обществото в условията на грипна пандемия. 
Имунизирането на лицата, работещи в сферата на общественото здравеопазване, до 
известна степен ще спомогне за редуцирането на заболяваемостта и смъртността и 
ще осигури по-добър достъп на населението до медицинска помощ. За нормалното 
протичане на основни обществени функции от съществено значение са: ръководният 
персонал на областната администрация, носещ важни обществени отговорности, 
както и персоналът в отбраната, полицията, противопожарните служби, в 
сферата на услугите – водоснабдяване и канализация, енергетика, 
транспорт и телекомуникации. 

Б/Групи от населението, при които рискът от усложнения, 
хоспитализации и смърт е повишен. 

 Цел на имунизацията на тези групи: да се намалят усложненията, 
необходимостта от болнично лечение и смъртността: 

- лица от всички възрастови групи с хронични заболявания; 
- лица над 65 г. възраст. 
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В зависимост от наличната информация при вече започнала епидемия 
(собствени наблюдения, данни от СЗО, ЕС, отделни държави) наличната ваксина 
ще се пренасочва приоритетно за осигуряване на най-силно застрашените възрастови 
групи, които могат да бъдат различни от предполагаемите, в зависимост от 
особеностите на епидемичния щам (например преобладаващо засягане на малките 
деца, или младите хора в активна възраст, при бременните жени). 

В/Лица без рискови медицински фактори (здрави възрастни и деца).  
Цел на имунизацията на тези групи: да се намали необходимостта от 

медицинска помощ и обръщаемостта към лечебните заведения, да се поддържа 
нормална социална и икономическа активност на обществото и да се ограничат 
финансовите загуби (свързани с отсъствието от работа поради болест на 
работници и служители, или поради болест на членовете на семействата им). 

Решението да се имунизират тези групи ще зависи от наличието на 
достатъчни количества ваксина,осигурени от МЗ и по разпореждане на 
Министерсвото на здравеопазването. 

  При констатиране на опасност от епидемия незабавно се уведомяват МЗ 
и Областния управител .   Грипна епидемия за област Стара Загора се 
обявява при 336,82 % на 10000 население 

 

 
ДИРЕКТОР РЗИ:………………….. 
                                  /Д-р З.Нанева/ 
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ЛИСТ  ЗА  ДОСТЪП 
  

 
№ 

 

  длъжност 

 
Има право на достъп до: 

1. 2. 3. 
 

1. 
Областен управител и Заместник 
областни управители, главен 
секретар и директори на дирекции 
в Областна администрация,  

Всички части и приложения  
на Плана 

 
2. 

Началник ОУ ”ПБЗН”, началник 
група ППД и ”ОЦ” 

 Всички части и приложения  
на Плана 

3. Членове на щаба на Областния 
управител 

 Касаещите ги  части и приложения  
на Плана 

 
4. 

Главен счетоводител на Областна 
администрация 

Приложения по финансовото 
осигуряване на Плана 

 
5. 

Членове на Областен съвет по 
сигурността и управление при 
кризи 

Касаещите ги  части и приложения  
на Плана 

6 Членове на щаба на Областния 
управител 

Касаещите ги  части и приложения  
на Плана 
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ЛИСТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В  ПЛАНА 

 

дата 
 

Длъжностно лице 
 

Променена част, 
стр. от плана 

Подпис на дл. 
лице, извършило 

промяната 
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1 Отговорни длъжностни лица 

 
Длъжностните лица от териториалните структури на министерства и ведомства 

отговорни за осъществяване на дейността- Директор на ОДБХ – Стара Загора. 
 
В Областната дирекция по безопасност на храните-Стара Загора са разработени 

програми за надзор на особено опасните заразни заболявания по животните, 
обезпечаващи ранното им откриване. Те се реализират чрез: 

 
1.1  Клинични прегледи на животните за откриване на т.н.екзотични 

заболявания и заболявания с голямо икономическо значение, като - шап по 
чифтокопитните, шарка по дребните преживни,син език,класическа чума по 
свинете и др. 
 

1.2      Чрез сондажни изследвания /процент/ от животните за носителство на 
причинители на заразни заболявания - кръвни проби, органни проби, 
фекални проби – инфлуенца /грип/ по птиците, син език, салмонелоза и др. 

 
2 Дейности за намаляване на риска. 

 
За намаляване на риска от разпространение на заболяванията и опасността да се 

заразят хората ОДБХ провежда следните мероприятия: 
 
2.1  Ваксинация на животните - Антракс по животните, бяс по кучета и 

котки. 
 
2.2  Диагностични изследвания на терена - туберкулоза по едрите преживни 

животни. 
 
2.3  Лабораторно –диагностични изследвания - бруцелоза едри и дребни 

преживни, свине, заразен епидидимит по кочове и пръчове. 
 

2.4       Обучение 
Ветеринарномецинските специалисти от ОДБХ преминават обучение 

организирано от БАБХ и други обществени фондации по работа в огнища с 
инфлуенца по птиците, по изпълнение на Стратегията за контрол и ерадикация на 
класическата чума по свинете, бруцелоза по дребните преживни животни и др. На 
регионално равнище се провеждат краткосрочни занятия с регистрираните 
частнопрактикуващи ветеринарни лекари. 

 

3 Мерки за защита на населението  
 

3.1 Информационна обезпеченост на територията на региона. 
 
3.2 Провеждане на просветна и разяснителна дейност за естеството на 

заболяването и свързаните с него рискове. 
 
3.3 Налагане на забранителни и ограничителни мерки на огнището на болест, за 

обезпечаване на контрол върху движението в района, за затваряне на 
пазарите и предотвратяване на опити за нелегална търговия с животни. 
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3.4 Налагане на карантинни мерки в района на огнището и упражняване на 
контрол върху изпълнението им.  

 
3.5 Унищожаване на заразените и контактни животни, а в случай, че се 

провежда превантивно клане участие и контрол при транспортирането на 
животни до определената кланица и контрол при извършване на клането. 

 
3.6 Мероприятията за ликвидиране на огнището и мероприятията в предпазната 

и надзорната зони. 
 

4 Схема за оповестяване при завишена заболяемост и смъртност в 
животновъдните обекти: 

 
 СОБСТВЕНИК НА ЖИВОТНИТЕ�КМЕТ НА НАСЕЛЕНО 

МЯСТО�РЕГИСТРИРАН ЧАСТНОПРАКТИКУВАЩ ВЕТЕРИНАРЕН 
ЛЕКАР� ОБСЛУЖВАЩ ЖИВОТНОВЪДНИЯ ОБЕКТ�ОФИЦИАЛЕН 
ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР НА ОБЩИНА � НАЧАЛНИК ОТДЕЛ 
” ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ” ПРИ ОДБХ- СТАРА ЗАГОРА� 
ДИРЕКТОР НА ОДБХ - СТАРА ЗАГОРА � ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 
БАБХ-СОФИЯ. 

 
5 Координати за връзка при необходимост 
 
За връзка с Директора на ОДБХ – Стара Загора, нач.отдел "Здравеопазване на 

животните" при ОДБХ – Стара Загора и официалните ветеринарни лекари по общини 
могат да се използват телефоните, посочени в Приложение № 1 

 
6 Транспорт 
 

Изпълнението на държавната политика по опазване на здравето на животните и 
контрол на храните от животински произход ОДБХ осъществява със следните 
транспортни средства: 

 

• Стара Загора - микробус, леки МПС-10 броя. 

• Казанлък - леки МПС - 4 броя. 

• Чирпан - леки МПС - 2 броя. 

• Раднево - леки МПС - 2 броя. 

 

7 Налична дезинфекционна техника: 

• ВДМ-1 брой 

• ХАРДИ-1 брой 

 
8 Справочни данни за отглежданите на територията на ОДБХ – Стара Загора 

животни към 31.12.2011 год. 
 

• говеда-29 272 броя 

• биволи-783 броя 



 

 

  

280 

• овце-42 885 броя 

• кози-17 000 броя 

• свине-84 236 броя 

• еднокопитни-4 906 броя 

• птици-1 514 277 броя 

• пчелни семейства-22 763 броя 

  
 
 
 

Д-Р ГЕНАДИ ГАНЧЕВ 
ДИРЕКТОР ОДБХ – СТАРА ЗАГОРА 
 
 
РАЗРАБОТИЛ ПЛАНА, 14.03.2012г. 
НАЧ.ОТДЕЛ "ЗЖ" ПРИ ОДБХ - СТАРА ЗАГОРА – Д-Р СЕВДАЛИНА ТАНЕВА 
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СТАРА    ЗАГОРА  
2 0 1 2  ГОДИНА  

 
 



 

 

  

282 

СЪДЪРЖАНИЕ   
 

№ СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ И ТОЧКИТЕ В ПЛАНА СТР. 
107. Челна страница 1 
108. Съдържание 2 
109. Лист за достъп 2 

110. Лист за промени в плана 3 

111. Отговорни длъжностни лица за опазване на растенията при 
епифитотийно развитие на заболявания и каламитетно 
нападение от неприятели 

4 

112. Обучение на персонала при кризисни ситуации 4 
113. Дейности за намаляване на риска от масови поражения по 

растенията 
5 

114. Схема за оповестяване  при завишена заболяемост и масово 
намножаване на неприятели по растенията 

5 

115. Комуникации  5 
116. Транспорт, справочни данни и персонал на отдел «РЗ» в ОДБХ 

Стара Загора 
6 

 
 
 
 

ЛИСТ  ЗА  ДОСТЪП 
  

 
№ 

 

  длъжност 

 
Има право на достъп до: 

1. 2. 3. 
 

1. 
Областен управител и Заместник 
областни управители, главен 
секретар и директори на дирекции 
в Областна администрация,  

Всички части и приложения  
на Плана 

 
2. 

Началник ОУ ”ПБЗН”, началник 
група ППД и ”ОЦ” 

 Всички части и приложения  
на Плана 

3. Членове на щаба на Областния 
управител 

 Касаещите ги  части и приложения  
на Плана 

 
4. 

Главен счетоводител на Областна 
администрация 

Приложения по финансовото 
осигуряване на Плана 

 
5. 

Членове на Областен съвет по 
сигурността и управление при 
кризи 

Касаещите ги  части и приложения  
на Плана 

6 Членове на щаба на Областния 
управител 

Касаещите ги  части и приложения  
на Плана 
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ЛИСТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В  ПЛАНА 

 

дата 
 

Длъжностно лице 
 

Променена част, 
стр. от плана 

Подпис на дл. 
лице, извършило 

промяната 
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1.Длъжностни лица от териториалните структури на Министерството на 
земеделието и храните отговорни за осъществяване на дейността – опазване на 
растенията при епифитотийно развитие на заболявания и каламитетно нападение от 
неприятели на територията на област Стара Загора – началник отдел «Растителна 
защита» Стара Загора в ОДБХ Стара Загора. 

 
- Съгласно съществуващия Закон за защита на растенията ОДБХ Стара Загора 

извършва контрол върху опазването на растенията от вредители включващ: 
-  наблюдение за появата и развитието на икономически важните вредители, 

прогнозиране и сигнализиране на оптималните срокове за борбата с тях и 
осъществяване на методическо ръководство в областта на растителната защита;  

- строг фитосанитарен контрол целящ опазване на Република България от 
навлизане на опасни карантинни вредители. При констатиране на зараза от 
карантинни вредители разпорежда поставянето под карантина, дезинфекция, 
дезинсекция или фумигация или друга химична обработка, постановява забрана за 
засаждане или консумация, унищожаване чрез изгаряне или друг начин за 
унищожаване на растения, на части от растения или на други носители на зараза в 
определен район, в съседните на този район местности или сгради, складове и 
транспортни средства или връщане на стоките от внос на страната износител. 

- следи за масово /каламитетно/ намножаване на опасни неприятели, 
застрашаващи обширни площи със селскостопански, горски, декоративни и други 
растителни видове / скакалци, щурци, бяла американска пеперуда, листогризещи 
гъсеници и други/, както и за епифитотийно развитие на опасни заболявания по 
зърненожитни култури /главни, ръжди/, трайни насаждения /огнен пригор/ и други. 

        -  разработва мониторингови програми за надзор на особено опасните 
заразни заболявания по растенията, обезпечаващи ранното им откриване.  

 
2.Обучение. 
Служителите от ОДБХ Стара Загора, отдел «Растителна защита» преминават 

ежегодни обучения организирани от БАБХ София за ограничаване и ликвидиране на  
огнищата с пръстеновидно гниене и рак по картофите, западен царевичен розов 
червей по царевицата, огнен пригор по семковите овощни култури и други. На  
регионално ниво се провеждат краткосрочни занятия с регистрираните земеделски 
производители, част от които са свързани с начините за ранно оповестяване на 
случайте свързани с масовото намножаване и разпространение на вредители по 
растенията. 

 
3.Дейности за намаляване на риска. 
За намаляване на риска от разпространение на заболяванията и масово 

намножаване на неприятели по растенията в ОДБХ Стара Загора се провеждат 
следните мероприятия: 
            – специалистите извършват периодични наблюдения на културите и отчитат 
ежеседмично фитосанитарното състояние  на растенията. При констатиране на  
опасност от поражения по културите незабавно уведомяват МЗХ, БАБХ София, 
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Областни управители и кметове на общини. Същото важи и за случаите, при които се 
установи  наличие на зараза от карантинни вредители. 

      –   лабораторни изследвания на растителни проби, както в БАБХ, така и в 
ЦЛКР София  за ранно установяване и определяне причинителите на различни 
заболявания и повреди причинени от неприятели. 

  
4.Схема за оповестяване  при завишена заболяемост и масово намножаване на 

неприятели по растенията: 
 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ 

                                         І 

КМЕТ НА НАСЕЛЕНО МЯСТО   

                                                 І 

ДИРЕКТОР ОДБХ СТАРА ЗАГОРА 

                                         І 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БАБХ СОФИЯ 

 
 
 
5.Комуникации с БАБХ Стара Загора 

     

№ 
по 

ред 

Име, презиме, фамилия Длъжност Телефон 

1. д-р Генади Станчев Ганчев 
 Директор ОДБХ 

Стара Загора 

042/626792 

0888 228252 

2. Михаил Николов Станчев 
Н-к отдел  “РЗ” 042/604 993 

       0887 944924 

3 Румяна Владимирова Славова 
Тотка Георгиева Тотева 

Отдел “Растителна 
защита” 042/605 699 

4 Маргарита Димитрова 
Караиванова 
Валентина Петрова Гаджева 

Отдел “РЗ” 042/605 075 

 
 
6.Транспорт. 
Изпълнението на държавната политика по опазване на здравето на растенията и 

контрол на храните от растителен произход ОДБХ Стара Загора осъществява със 
следните транспортни средства: 
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• Стара Загора – джип, леки коли -2 броя 
 
 7.Справочни данни; 
На територията на област Стара Загора се отглеждат следните култури: 

• Пшеница – 569372 дка 

• Ечемик – 67148 дка 

• Слънчоглед – 398000 дка 

• Царевица /зърно, силаж/ - 41853 дка 

• Люцерна /млада, стара/ - 26700 дка 

• Маслодайна рапица -  

• Тютюн  - 7909 дка 

• Маслодайна роза – 18200 дка 

• Ябълки – 2052 дка 

• Праскови – 2340 дка 

• Череши – 8944 дка 

• Сливи – 4178 дка 

• Лозя – 39150 дка 
  
8.Обслужващ персонал: 

• Отдел “РЗ” в ОДБХ Стара Загора - 8 броя - агрономи  
 
 
 
 

Д-Р ГЕНАДИ ГАНЧЕВ 
ДИРЕКТОР ОДБХ – СТАРА ЗАГОРА 
 
 
РАЗРАБОТИЛ ПЛАНА, 16.03.2012г. 
НАЧ.ОТДЕЛ "РЗ" ПРИ ОДБХ - СТАРА ЗАГОРА – МИХАИЛ СТАНЧЕВ 
 

 


