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УТВЪРЖДАВАМ:
ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

План
за eвакуация и/или разсредоточаване при бедствия на населението,
животните, културните и материалните ценности от Община град

Добрич

Планът за евакуация и/или разсредоточаване на населението, животните,
културните и материалните ценности на общинаград Добрич при бедствия е разработен
на основание чл. 52, ал. 2, т. 1 и 6 и ал. 3 от Закона за защита при бедствия и „Наредба
за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване“ и представлява
неразделна част от Общия План за защита при бедствия на Община град Добрич, приет
с Решение 7-5/25.03.2008 г. на Общински съвет при Община град Добрич

„Бедствие” е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото,
предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни
последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за
околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля
капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на
обществото;

Природното бедствие е природно явление, неподлежащо на контрол от човека, което
води до значителни човешки и/или материални загуби. Възможно е едно бедствие да
породи друго. Размерът на загубите обикновено зависи от подготвеността на хората и
от способността им да реагират адекватно на бедствието.

Евакуация е организирано извеждане на хора и животни от застрашени райони и
обекти и настаняването и осигуряването им на безопасно място.

Евакуацията се счита за завършена, когато всички, подлежащи на евакуация хора и
животни, са изведени зад границата на зоната на действие на поразяващите фактори на
източника на кризата в безопасни райони.

Разсредоточаването е организирано изнасяне на културните и материалните ценности
от застрашени райони и преместването и опазването им в безопасни места.

Особеностите за провеждане на евакуацията се определят от:

 характера на източника на кризата (земетресение, свлачища, наводнения,
хуманитарни кризи и др.);



 пространствено-временните характеристики на въздействие на поразяващите
фактори на източника на кризата;

 количеството и обхвата на извежданото население;
 времето и срока на провеждане на евакуационните мероприятия.

Евакуация и/или разсредоточаване на населението и материалните ценности и се
осъществява при обявяване на бедствено положение или при възникване на опасност от
бедствие.

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕВАКУАЦИЯ (ВРЕМЕННО
ИЗВЕЖДАНЕ) И РАЗСРЕДОТОЧЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПОСТОЯННО
МЕСТОЖИВЕЕНЕ И МАТЕРИАЛНИТЕ И КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

е обстоятелството, при което е налице непосредствена заплаха от бедствие или когато
то вече се е случило и оставането на хората по домовете им би довело до човешки
жертви, пострадали и нанасяне на материални щети.

ЦЕЛ НА ПЛАНА
Целите на плана са да се създаде оптимална организация за извеждане и настаняване
на населението, животните, културните и материалните ценности, при възникване на
критична ситуация и се създадат условия за живот и функциониране на същите, при
бедствия от различен характер.

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ СА:

1. Усвояване функционалните задължения на членовете на Щаба за изпълнение на
общинския план за защита при бедствия и повишаване съгласуваността и
ефективността на работата на щаба при извеждане, настаняване и изхранване на
населението при бедствия;
2. Провеждане на организационно–технически и други мероприятия за поддържане в
готовност на органите за извеждане, настаняване и изхранване на населението на
Община град Добрич;
3. Периодично да се проверява и при необходимост да се актуализира съставът на
органите по извеждане, приемане, настаняване и изхранване на населението на
общината.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Евакуацията  на населението и разсредоточаването на материалните ценности е един
от основните способи за защита на населението, материалните и културните ценности
при катастрофални природни бедствия или социални кризи и се провежда при
възникнала необходимост при проявление на:

 природни бедствия, свързани с геоложки процеси, земетресение, наводнение,
пожари  и др.

 социални бедствия - епидемии;

В зависимост от времето за подготовка и оповестяване евакуацията и
разсредоточаването могат да бъдат:



 незабавни (екстрени) - при земетресение, инциденти с опасни вещества и
материали и други.

 след предупреждение и оповестяване (изпреварващи) – наводнения.

Евакуацията (временното извеждане) може да се проведе:

 предварително;
 или след възникване на бедствие.

При получаване на достоверни данни за висока вероятност от възникване на аварии
на потенциално опасни обекти или стихийно бедствие се провежда изпреварваща
(заблаговременна) евакуация на населението от зоната на възможното действие на
поразяващите фактори (прогнозните зони на бедствие или авария). Основание за
въвеждане на дадена мярка за защита се явяват краткосрочните прогнози за възникване
на аварии или стихийно бедствие за периоди от няколко десетки минути до няколко
денонощия, които могат да се уточняват в течение на този срок. В случаи на
фактическо възникване на бедствие или авария се провежда екстрена (незабавна)
евакуация на населението. Извеждането на населението от зоната може да се осъществи
при малко време на изпреварване и в условия на въздействие върху хората на
поразяващите фактори на източника на бедствието (кризата).

В случай на нарушение на нормалното осигуряване на населението, при което
възниква заплаха за живота и здравето на хората, също се провежда екстрена
(незабавна) евакуация.

Необходимостта от вземане на решение за евакуация на населението и сроковете за
нейното осъществяване се съобразяват с организацията на защитата на живота и
здравето на хората. В случаите когато тя е технически невъзможна или икономически
нецелесъобразна, тя се предприема в съответствие с определените срокове за
провеждането и е съобразена и с разполагаемите транспортни възможности.

В зависимост от мащабите и динамиката на бедствието (кризата) и броя на
извежданото от зоната на бедствие или авария население, евакуацията бива: локална,
местна и регионална

Локалната евакуация се провежда в случай, когато зоната на възможното
въздействие на поразяващи фактори на източника на бедствие или авария е ограничена
в пределите на отделен  район на общината, при това - количеството на населението,
подлежащо на евакуация, не превишава няколко хиляди души. В този случай
евакуираното население се разполага като правило в прилежащи към зоната населени
пунктове или непострадали други райони от общината (извън зоната на действие на
поразяващите фактори).

Местна евакуация се провежда в случаи, когато в зоната на кризата попадат
няколко квартала или района. При това населението, подлежащо на евакуация, е от
няколко хиляди до десетки хиляди души, които се разполагат в безопасни райони,
отдалечени от зоната на бедствието или аварията.

Регионална евакуация се извършва при случаи на разпространение на
въздействието на поразяващите фактори на значителни площи, обхващащи територията
на повече населени места с висока плътност на населението. При провеждане на
регионална евакуация извеждането от зоната на поразяващи фактори население може
да бъде евакуирано на значително разстояние от постоянното местоживеене в други
населени места, други общини или области.

В зависимост от обхвата на евакуационните мероприятия за населението,
оказало се в зоната на бедствието, тя бива: обща и частична евакуация.



Общата евакуация предполага извеждане на всички категории население от
зоната на кризата.

Частичната евакуация се извършва при необходимост от извеждане от зоната
на нетрудоспособното население, децата и учениците. Изборът на указаните варианти
за провеждане на евакуация се определя в зависимост от мащаба на разпространение и
характера на опасността, достоверността на прогнозата и нейната реализация, а така
също и от перспективите за стопанско използване на производствените обекти,
разположени в зоната на кризата.

В зависимост от принципа за провеждане на евакуацията, тя бива:
териториално-производствена и териториална.

Изборът на указаните варианти за провеждане на евакуация се определя в
зависимост от мащаба на разпространение и характер на опасността, достоверността на
прогнозата и нейната реализация, а така също и от перспективите за използване на
обектите, разположени в зоната на бедствието (кризата).

Основание за вземане на решение за провеждане на евакуация е наличие на
заплаха за живота и здравето на хората.

На евакуация подлежат населението и животните от всички райони и
квартали на общината в зависимост от вида и размера на бедствието.

На разсредоточаване подлежат: ценни исторически и архивни документи,
научна и техническа документация и движими културни ценности, лекарствени
средства, медицински изделия, кръв и кръвни продукти, медицинска апаратура и
болнично имущество, хранителни продукти и промишлени стоки от първа
необходимост, семена и фуражи,  електронноизчислителна, комуникационна и
информационна техника и програмни продукти, резервни части, инструменти, ценно
оборудване, суровини и готова продукция, гориво-смазочни материали,
административни и производствени дейности и услуги, ценни книжа, парични знаци и
скъпоценности, съхранявани в кредитни институции.

Разчетите за евакуация и разсредоточаване са изготвени, съгласно чл. 9,
ал. 2 от Наредбата и включват:

1. Начините и способите за оповестяване;
2. Местата на СЕП, ЕЦ и МН;
3. Отговорниците и състава на СЕП, ЕЦ и МН и техните задължения при провеждане на
евакуация и разсредоточаване;
4. Транспортните средства, необходими за провеждането на евакуацията и
разсредоточаването;
5. Основните и резервните маршрути за евакуация и разсредоточаване и организацията
на движението;
6. Реда за настаняване и осигуряване на евакуираните лица и за съхранение на
разсредоточените културни и материални ценности;
7. Мерките за осигуряване на обществения ред и опазване на имуществото на
евакуираните;
8. Реда за връщане на евакуираните по местата за постоянно местоживеене и на
разсредоточените културни и материални ценности.

Общото ръководство на временното извеждане се осъществява от РД „ПБЗН“
Добрич - МВР, а непосредственото извеждане се осъществява от Кмета на общината,
директорите и управителите на здравните, учебните и детските заведения и
ръководителите на останалите ведомства, разположени на територията на общината.

Евакуация и/или разсредоточаване се провежда със заповед на Кмета на
общината.



Ръководството на евакуацията и/или разсредоточаването се подпомага от Щаба
за изпълнение на общинския план за защита при бедствия при Община град Добрич.

За изпълнение на дейностите по евакуация и разсредоточаване Щабът:
1. Организира оповестяването за евакуация и разсредоточаване;
2. Организира извеждането (транспортирането) на подлежащите на евакуация и

разсредоточаване хора, животни и имущество;
3. Организира посрещането и настаняването на евакуираните, както и

съхраняването на разсредоточеното имущество на съответната територия;
4. Организира логистичното осигуряване на евакуираните и защитата на

разсредоточеното имущество на съответната територия;
5. Осъществява непосредственото ръководство на СЕП, ЕЦ и МН;
6. Организира охраната на територията, от която е извършена евакуацията и

разсредоточаването;
7. Организира и координират получаването и раздаването на хуманитарни

помощи;
8. Предоставя информация за проведената евакуация и разсредоточаване;
9. Извършва и други дейности, във връзка с провеждането на евакуацията и

разсредоточаването.
Организацията на движението по маршрутите за евакуация и разсредоточаване

се извършва от І-во Районно управление „Полиция“Добрич и РД ПБЗН Добрич- МВР
Медицинската помощ в СЕП, по маршрутите за евакуация, в ЕЦ и в МН се

организира и извършва от РЗИ и екипите на ОбС на БЧК  и лечебните заведения
(МБАЛ-Добрич, ЦСМП, ДКЦ-1 Добрич ООД, ДКЦ-2 –Добрич“ ЕООДна територията
на общината.

Хигиенно-противоепидемичните мероприятия в МН се организират от РЗИ
Добрич. Контролът по храните в СЕП, по маршрутите за евакуация, ЕЦ и МН се
осъществява от Областна  дирекция по безопасност на храните Добрич.

Общественият ред по време на евакуация и разсредоточаване се осигурява от І-
во  Районно управление „Полиция“  град Добрич.

Логистичното осигуряване на евакуацията и разсредоточаване се извършва от
кмета на общината .

Оповестяването на населението в застрашените райони се извършва чрез:
 от НСРПО;
 чрез средствата за масово осведомяване;
 чрез обход по местоживеене и подаване на речева информация предавана чрез

мегафони от служители на РД ПБЗН Добрич-МВР

Способи за Евакуация
Способите за евакуация и срока за нейното провеждане зависят от мащабите на

бедствието или аварията, количеството на оказалото се в опасната зона население,
наличието на транспорт и други конкретни условия на обстановката.

Населението се евакуира с транспорт, пеш или по комбиниран способ,
основан на съчетаване на извеждане на максимално възможно количество хора с
наличния  транспорт. При това транспортът е планиран да извози като правило
населението, което не може или трудно се придвижва пеш.

Комбинираният способ за евакуация в най-пълна степен отговаря на
изискването за осъществяване на евакуационни мероприятия от зоната на бедствия
(при постоянна заплаха от въздействие на поразяващите фактори на източника на
бедствие или аварията) в максимално съкратени срокове. Същността на комбинирания



способ за евакуация се състои в това, че масовото извеждане на хората от населените
пунктове пеш се съчетава с извозване с всички видове наличен транспорт. Този способ
се явява основен. За провеждане на евакуацията се използват всички видове
обществен транспорт (автомобилен,  железопътен), незает с неотложни производствени
и стопански превози, а така също и транспорт за индивидуално ползване.

Извозването на евакуираното население с автотранспорт е планирано за малки
разстояния. За тази цел се използват автобуси собственост на лицензирани фирми
осъществяващи превоз на пътници Приложение № 12.

Пешата евакуация е планирана на разстояние за едноденонощен преход,
извършван за 10-12 часа движение. За осигуряване на организирано движение и
управление на марша се формират колони с численост от 500 до 1000 човека по
производствено-териториален признак или по местоживеене, като се назначават
началници (отговорници) на колоните от / кварталите/ районите. Средната скорост на
движение на колоните е 4-5 км. в час. Разстоянието между колоните е до 500 метра. По
време на движение се организират почивки: малки - през 1-1,5 ч движение (за 10-15
мин.) и големи - във втората половина на денонощния преход (за 1-2 ч) като правило -
извън опасните зони. Старшите на групи са задължени да проверяват наличието на
състава, да не допускат в групите странични лица и да следят да няма изоставащи. На
малките почивки на хората се оказва необходимата медицинска помощ, проверява се
състава на колоната (групата), оказва се помощ на изоставащите, предоставя се
кратковременен отдих. За време на почивката разтегнатите колони се събират. На
големите почивки, освен това, се организира и хранене.

Евакуацията на населението с автомобилен транспорт е извършено
организирано в колони от машини. Дистанциите между отделните колони и машините
в колоната може да бъдат 25–50 метра. При движение в условията на ограничена
видимост, прашни пътища, лоши теренни и метеорологични условия и повишена ско-
рост дистанциите се увеличават и могат да стигнат до 100–150 метра. Денонощният
преход (средно за движение в едно денонощие се приемат 10–12 часа) може да бъде до
400 kм. и повече. В планинско-гориста местност и при лоши условия (прашни пътища,
ограничена видимост, поледица, наличие на стръмни наклони и завои) – 200–250 kм, а
понякога и по-малко.

Средната скорост за движение при марш зависи от състоянието на маршрута,
подготовката на шофьорите, както и от организацията и осигуряването на марша. Без да
се взема под внимание времето за почивките, тя може да бъде за автомобилни колони –
30–40 kм/ч и повече. В планинско-гориста местност и при други неблагоприятни усло-
вия средната скорост за движение може да бъде и до 20 kм/ч. Във всички случаи мар-
шът трябва да се извършва с възможно максималната за дадените условия скорост.

При извършване на марш с автомобилен транспорт за хранене и почивка на
хората се определят малки и големи, дневни и нощни почивки. В хода на марша малки
почивки с продължителност до 1 час се определят през 3–4 часа движение и една по-
чивка с продължителност до 2 часа - във втората половина на денонощния преход.

Денуването (нощуването) се дава в края на всеки денонощен преход, а при из-
вършване на марш на големи разстояния - при необходимост, може да се определи и де-
нонощна почивка. За дневна (нощна) почивка, както и за почивка с продължителност
до 2 часа, трябва да се избират райони с достатъчни и проверени водоизточници.

По време на малките почивки построението на колоната не се нарушава, като
машините спират на десния банкет на пътя, не по-близо от 10 м. една от друга или на
установена от началника (ръководителя) дистанция. Водачите извършват контролен
преглед на машините и техническо обслужване.

За своевременно започване на марша и за регулиране скоростта на движение и
улесняване на управлението на колоната, при движение по един маршрут се указват



изходен пункт, пунктовете за регулиране и времето за преминаването им, местата и
времето за почивки и за денуване (нощуване).

Отдалечеността на изходния пункт трябва да дава възможност за изтегляне на
колоната от района и може да бъде на 3–5 kм от изходния район.

Пунктовете за регулиране на движението се определят обикновено през 2–4 часа
движение, по възможност след определеното място за почивка. Не се препоръчва
горепосочените рубежи да се определят по реки, канали, превали, тесни ни и други
важни обекти.

Евакуираното население се разполага в безопасни райони – Евакуационни
райони (ЕР) в места за настаняване (МН) за време, зависещо от обстановката. За
непосредствено организиране и провеждане на регистрацията и настаняването в
населено място по квартири се организират един или няколко пункта за приемане и
настаняване. Те се устройват в подходящи обществени сгради, разполагащи с
достатъчно подходи (входове и изходи), и с условия за поточност в работата. При
определяне на възможностите на населеното място се изхожда от необходимостта след
настаняване на евакуираните на всеки жител да се осигури не по-малко от 4 кв.м.
жилищна площ.

Планирането на евакуациятасе извършва предварително, а се
осъществява само при непосредствена опасност от настъпване на бедствие.

Материалните и културните ценности и животните по правило се извозват
след извеждане на населението, а при наличие на транспорт – едновременно.

С получаване на предупреждение (сигнал „Опасност от природно
бедствие”)се извършва подготовка за спиране притока от стоки, суровини и други
материални ценности към подлежащите на временно извеждане квартали или райони
на общината. Редът за тяхното пренасочване се определя предварително.

С разрешение на РД ПБЗН Добрич- МВР  при въвеждане на сигнала „Повишена
опасност”може да се проведе частична евакуация (извеждане) на:
 болнични и здравни заведения и част от основния медицински персонал от

останалите здравни заведения попадащи в  застрашените зоните на бедствията;
 детски ясли и градини;
 ценни селскостопански животни, семена и фуражи;
 лекарствени средства, медицински изделия, медицинска техника болнично

имущество;
 ценно оборудване, суровини, готова продукция и др.

Обемът и сроковете за извършване на евакуацията и/или разсредоточаването
е планирано предварително.

Извозването на хората, материалните и културните ценности се извършва с
личен и ведомствен транспорт и от превозвачи, които притежават лиценз за
извършване на превоз на пътници и товари.

ОРГАНИ ЗА РЪКОВОДСТВО НА ЕВАКУАЦИЯТА И/ИЛИ
РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕТО

Органи за евакуация
Общото ръководство на евакуацията се осъществява от РД ПБЗН Добрич-

МВР, а непосредственото – от Кмета на община град Добрич, ръководители на
ведомства и стопански организации на територията на общината.



Планирането, организацията и провеждането на евакуация на населението в
общината и на отделни райони и квартали  е възложено на евакуационните органи,
както следва.

 Общинска евакуационна комисия (ЕК);
 сборни евакуационни пунктове (СЕП);
 места за настаняване (МН);
Структурата и състава на евакуационната комисия се определят със заповед на

Кмета на общината, в състава на които влизат - представители на общинската
администрация представители на ведомства и други имащи отношение по защитата при
бедствия.

За водене на документацията на евакуационната комисияи други технически
дейности се назначава работен екип сътрудници от състава на администрацията на
общината. Работният екип на евакуационната комисиясе комплектува по направления
за работа и може да е в състав в зависимост от местните условия, като задължително се
състои от няколко групи:

 по отчета на извозваното и извежданото население - дирекция „ГРОН“
 по отчета на евакуационния транспорт -дирекция „ИРЕФ“
 по отчета на приема и разполагането на евакуираното население в безопасни

райони- дирекция „ХД“
 по осигуряване на евакуационните мероприятия и др.– дирекция „ХД“
 оперативна група- дирекция „АПИТО“
 разузнавателна група - дирекция „УТИОС“
 за координация за изграждане на полеви лагери (при необходимост) - дирекция

„УТИОС“
 финансово –счетоводна група - дирекция „БФ“

Задачи на евакуационната комисия:

1. Внася за утвърждаване предложения, свързани с евакуацията и/или
разсредоточаване на населението, животните, материалните  и културни ценности от
съответните райони и квартали на общината;
2. Разработва и поддържа чрез членовете на евакуационната комисия Плана за
евакуация и/или разсредоточаване на общината;
3. Дава указания, координира работата и упражнява контрол по разработване на плана
за евакуация и/или разсредоточаване на учреждения, ведомства, предприятия и обекти
на физически и юридически лица;
4. Упражнява контрол и оказва помощ за подготовката на администрацията и другите
органи по организиране и провеждане на временното извеждане;
5. Осъществява ръководство на евакуацията и/или разсредоточаването на
населението, животните, материалните и културните ценности  на общината;
6. Следи и взема мерки за правилното оповестяване на извеждането на населението и
за логистичното му осигуряване.

Евакуационни пунктове - видове, места за изграждане и функции

За организираното извеждане (извозване) на населението са определени, сборни
евакуационни пунктове (СЕП). Те се устройват в квартали, пред учреждения, училища,
детски градини и др. обекти по направленията за изнасяне(избирателни
секции)Приложение №.13 По протежение на маршрутите се организират и



промеждутъчни пунктове за евакуация (ППЕ), където населението движещо се пеша,
се товари на обратно връщащия с празен транспорт и се извозва до местата за
настаняване (МН).
За извозване на материалните и културните ценности се определят товарни пунктове
за извозване (ТПИ).Те се уточняват след възникване на бедствието в зависимост от
нуждата за разсредоточаване на материалните ценности.
Местата за настаняване на изведеното население (МН) се утвърждават от Кмета на
община по предложение на Евакуационната комисия.Приложение № 3

Сборните евакуационни пунктове (СЕП) са предназначени за сбор и регистрация на
населението, подлежащо на евакуация и в зависимост от способа за изнасяне да насочи
същото към товарните пунктове, а за тези, които се изнасят пеша – да формира
колоните и да отправи по съответните маршрути.

Приемните евакуационни пунктове(ПЕП) са развърнати в пунктовете за
разтоварване на евакуираното население и са предназначени за неговото посрещане и
насочване в местата за временно разполагане.

Местата за разполагане на ПЕП са училища, детски градини детски ясли, хотели и
други обществени и административни сгради, осигуряващи временно разполагане на
хора във всяко време, като през зимата същите да имат възможност за отопление.
В зависимост от количеството на пребиваващото население и времето за неговото
престояване, на ПЕП е създадена организация за хранене и снабдяване с питейна вода.
За това се  използват стационарните пунктове за обществено хранене – ученически
столове, ресторанти и др., а при тяхно отсъствие - мобилни пунктове за приготвяне на
храна.

Числеността на персонала на ПЕП се определя в зависимост от броя на пребиваващото
население и обема от мероприятия по неговото осигуряване.

Екстрена (незабавна) евакуация на населението се извършва без развръщане на
СЕП.

Задачите им са възложени на оперативни групи, които отговарят за съответните
административно-териториални и производствени единици.
Задачите на оперативните групи са:

 оповестяване, събиране, отчет и организация на натоварването на населението
на транспорт по местонахождение (по местожителство или работа);

 разпределение на населението по транспортни средства, формиране на
евакуационни колони (ешелони) и съпровождането им по маршрутите за
евакуация;

 осъществяване на контрол за хода на провеждане на евакуацията и информиране
на висшестоящите евакуационни органи;

 организация и поддържане на обществения ред в зоната на тяхната отговорност;
 при необходимост - принудителна евакуация на хората от застрашени райони.

На външната граница на зоната на бедствието или аварията при необходимост се
развръщат междинни пунктове за евакуация(МПЕ), които трябва да осигурят:

 отчет и пререгистрация на хората и транспорта;



 дозиметричен и химически контрол;
 санитарна обработка и медицинско обслужване;
 отправяне на населението в местата за разполагане в безопасни райони.

При необходимост на МПЕ се извършва подмяна или специална обработка на
замърсеното (заразеното) облекло и обувки. При необходимост на МПЕ се осъществява
и претоварване на населението от транспорта, движещ се в зоната на бедствието на
"чисти" транспортни средства, които ще осъществят превоза на незамърсена
(незаразена) територия. Междинните пунктове за евакуация се разполагат в близост до
шосейни пътища.

С цел осигуряване на организация и ред сред населението в процеса на евакуацията при
превоз с автомобилен транспорт се назначава старши на автомобилните колони.

За организация на движението в пеши марш в колоните се създават групи за
управление с началници на маршрутите за евакуация, назначени с решение на кмета и
участието на представители от Общинска администрация.

Основните задачи на групите за управление по маршрутите за евакуация в пеши
редса:

 организирано начало на марша на пешите  колони;
 поддържане на ред и осигуряване на управление по маршрута;
 подготовка и поддържане на маршрута в изправно състояние;
 водене на радиационно, инженерно, химическо и бактериологично разузнаване

по маршрута;
 оказване на медицинска помощ на заболелите.

За успешно провеждане на евакуацията на населението ръководителя на
евакуационната комисия организира и осъществява (до възникване на бедствие или
авария) комплекс от мероприятия както следва:

 планиране на евакуацията;
 подготовка на евакуационните органи за изпълнение на възложените им задачи,

а така също обучение на населението за действие по сигнал за евакуация;
 контрол за наличието, изправността и разпределението на всички видове

транспорт за осигуряване на евакуационните превози;
 определяне на пунктове за натоварване (разтоварване), контрол за поддържането

на транспортните комуникации и състоянието на подходните пътища към
пунктове за натоварване (разтоварване) и междинните пунктове за евакуация;

 избор на маршрутите за евакуация;
 организация на видовете разузнаване;
 организация на медицинското обслужване на населението в хода на евакуацията;
 организация и осигуряване на санитарна обработка на евакуираното население,

специална обработка на транспорта и дрехите;
 контрол за подготовката на безопасните райони за разполагане на евакуираното

население;
 подготовка на пунктовете за управление, средствата за свръзка и оповестяване;
 проиграване на схемата за управление.



При заплаха от възникване на бедствие или авария се провеждат:

 привеждане в готовност за развръщане на подчинените евакуационни органи;
 уточняване числеността на населението, подлежащо на евакуация и списъците

на евакуираните;
 уточняване разчетите за извозване на населението с всички видове транспорт;
 организация и подготовка на маршрутите за евакуация на населението;
 контрол за подготовката на транспорта за осигуряване на евакуационните

мероприятия;
 подготовка за развръщане на СЕП, МПЕ и ПЕП;
 проверка готовността на системата за свръзка и оповестяване;
 подготовка на наличните защитни съоръжения на СЕП;
 подготовка за развръщане на пунктовете за натоварване, разтоварване,

изпращане и прием на евакуираното население;
 подготовка на пунктовете и местата за разполагане в безопасни райони.

След получаване на указания за провеждане на евакуация се провеждат следните
мероприятия:

 свеждане на разпореждането за началото на евакуацията до подчинените
евакуационни органи и населението;

 уточняване на реда за провеждане на планираните евакуационни мероприятия с
отчитане особеностите на конкретната обстановка;

 уточняване на реда за взаимодействие в осъществяване на евакуационните
мероприятия;

 организация на отчета и отправянето на евакуираното население и контрол на
движението на евакуационните потоци;

 контрол за своевременното подаване на транспортните средства към пунктовете
за натоварване и организация на неговата дейност по изпълнение на
евакуационните превози;

 контрол за разполагане на евакуираното население в безопасни райони.

Дружествата, имащи в разпореждане транспортни средства, решават следните
задачи по осигуряване и провеждане на евакуационните превози:

 участие в планирането на евакуационните превози;
 осигуряване и подготовка за изпълнение на евакуационни превози на

населението, а така също и пунктовете за натоварване и разтоварване;
 организация на материално-техническото осигуряване на евакуационните

превози (обслужване и ремонт на транспортите средства, снабдяване с ГСМ и
резервни части);

 организация на управлението на евакуационните превози съвместно с щаба на
общината, РД ПБЗН Добрич - МВР и евакуационните органи;

 извършване на подготовка за специална обработка на транспортите средства.

Регионална здравна инспекция провежда мероприятия по организация на
медицинското осигуряване на евакуацията, включващи:

 планиране на медицинското осигуряване на евакуацията;



 подготовка на медицинските учреждения за медицинско осигуряване на
евакуацията;

 подготовка за оказване на първа медицинска помощ на населението на СЕП,
маршрутите за евакуация, МЕП, ПЕП и в районите за разполагане;

Териториалното звено на Агенция Пътна инфраструктура (Областно пътно
управление) и дружествата, имащи отношение по строителството (включително и
частни фирми) и експлоатация на автомобилните пътища решават следните задачи:

 участие в планирането на пътното осигуряване на евакуационните превози;
 осигуряване подготовката и поддържането на автомобилните пътища, мостове,

преправи и други инженерни съоръжения по маршрутите за евакуация;
 създаване на необходимите запаси от материално-технически средства за ремонт

и възстановяване на пътищата и пътните съоръжения;
 формиране на отряди за извършване на работи по възстановяване, строителство

на пътища и мостове.

Настаняване на изведеното население

Разполагането на евакуираното население е планирано и се осъществява при
необходимост в границите на общината.

Евакуационните места (райони, квартали и др. – училища, детски заведения и
др.Приложение № 6:),  приемащи населението,  отговарят на следните изисквания:

 осигуряват безопасност на населението от поразяващите фактори на бедствието
(кризата);

 осигуряват необходимите условия за живот на хората за определен период от
време;

 съответстват на необходимите санитарно-епидемиологични условия.

В подходящо време и при недостиг на сгради, кратковременното настаняване на
изведеното население се извършва в палаткови лагери(стадион Дружба и други
игрища и стадиони).

Провеждане на евакуацията на населението от зоните на бедствие във всеки
конкретен случай зависи от условията за възникване и развитие на същото, характера и
пространствено-временните параметри на въздействие на неговите поразяващи
фактори.

При получаване на достоверна прогноза, за възникване на бедствие (авария) се
провеждат подготвителни мероприятия, целта на които се заключават в създаване на
благоприятни условия за организирано извозване или извеждане на хората от
застрашените зони.

Към подготвителните мероприятия се отнасят:

 привеждане в готовност на евакуационните органи и уточняване на реда за
тяхната работа;

 уточняване числеността на населението и животните подлежащи на евакуация с
транспорт и в пеши строй;



 разпределение на транспортните средства по пунктове на натоварване,
уточняване на разчетите на маршевите колони и прилежащите им пеши
маршрути;

 подготовка на маршрутите за евакуация, поставяне на пътни знаци и указатели,
оборудване на местата за почивка;

 проверка готовността на системите за оповестяване и свръзка;
 подготовка за развръщане на СЕП и пунктове за натоварване (разтоварване);
 привеждане в готовност на наличните защитни системи.

С получаване на сигнал за провеждане на евакуация се провеждат следните
мероприятия:

 оповестяване на ръководителите на евакуационните органи, общински
предприятия, търговски дружества и организации, а така също – на населението
за началото и реда за провеждане на евакуацията;

 развръщане и привеждане в готовност на евакуационните органи;
 подаване на транспортните средства към пунктовете за натоварване на

населението,
 формиране на колоните и извеждането им на изходните пунктове;

Сроковете за провеждане на евакуационните мероприятия по извозване (извеждане) на
населението от застрашените (пострадалите) зони се определят от пътно-транспортните
възможности.

Евакуация от зоните при големи земетресения се извършва след възстановяване на
транспортната система.

Действия на населението и правила за поведение при евакуация

Евакуацията се предшества от оповестяване на населението. Редът за оповестяване
зависи от това – къде се намират оповестяваните хора (на работа или у дома),
наличието на средства за свръзка и ред други фактори.
След получаване на сигнал (разпореждане) за евакуация, хората трябва да подготвят
всичко най-необходимо, което трябва да вземат със себе си.

Всеки, на който предстои евакуация, трябва да вземе:

 лични документи (лична карта, паспорт, пари, др. документи);
 индивидуални средства за защита на дихателните органи, медицинска аптечка и

противохимически пакети, ако има такива;
 хранителни продукти за 1-2 денонощия;
 крайно необходими предмети, дрехи, обувки, бельо и тоалетни принадлежности.

От хранителните продукти най-целесъобразно е вземането на консерви, сирене,
кашкавал, хляб, вода и др. Желателно е да има нож, кибрит и джобен фенер.
Особено внимателно да се подходи към подбора на дрехите, обувките и бельото.

При определянето им следва да се изхожда от способа за евакуация и времето от
годината.



При евакуация с транспорт общото тегло на взетите вещи не трябва да
надвишава 30-50 кг. на човек. При евакуация пеш всеки евакуиран трябва да вземе
такова количество вещи и продукти, което може да носи. При подготовка за евакуация
пеш особено внимание следва да се отдели на подбора на обувките. Необходими са
такива обувки, които при марша не увреждат краката и да съответстват на сезона.

При евакуация с транспорт подготвените вещи и продукти може да се поставят в
чанти и куфари, а при евакуация пеш за удобство при пренасяне е целесъобразно
поставянето им в раници.

Получавайки разпореждане за евакуация, хората трябва бързо да се подготвят,
да вземат багажа си, да изключат електричеството, газта, да спрат водопроводните
кранове, затворят прозорците и вратите. В определеното време да пристигнат с вещите
си на указания за тях СЕП.

Пристигайки на СЕП, те трябва да преминат регистрация, да се разположат в
указаното място и впоследствие да изпълняват указанията на ръководството на СЕП.
Да следят и внимателно да слушат разпорежданията и да ги изпълняват без уговорки,
особено разпорежданията за окомплектоване на колоните, разпределението им по МПС
и т.н.

При евакуация пеша непосредствено преди марша, при възможност, е добре
хората да приемат малко топла храна, тъй като възможността за нейно приготвяне и
консумиране по време на път е малко вероятна.
При извършване на марша е необходимо да се съблюдава установения ред и да не се
напуска колоната без разрешение на нейния началник. При заболяване да се потърси
медицинско лице, съпровождащо колоната.

Не се разрешава пиене на вода от източници, непроверени от медицинските
органи. При присъединяване на странични лица към колоната непременно се съобщава
на началника на колоната. При извършване на марш в горещо време – за избягване на
топлинен и слънчев удар да се използват шапки, забрадки и др. приспособления и
строго да се спазва режима за пиене на вода, а на почивките всички да се разполагат по
възможност на сенчести места. При извършване на марш през зимата в студено и
ветровито време хората трябва взаимно да следят за това – своевременно да открият
признаци на измръзване. По време на почивките лягане на снега абсолютно се
забранява.
Пристигайки на МПЕи преминавайки регистрация по разпореждане на органите заемат
местата си в транспортното средства и стигат до крайния пункт за разполагане.

РЕД ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Оповестяването на населението в застрашените райони от общината за началото на
евакуацията се извършва по решение на Кмета и се извършва чрез:

 Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и населението;

 Чрез местните и републикански средствата за масово осведомяване;
 чрез обход по местоживеене от органите на РД ПБЗН-Добрич – МВР и

речевисъобщения предавани с мегафони.

За оповестяване на населението по средствата за масово осведомяване се подготвя
съобщение, което съдържа следните данни:

 издаващ орган;



 дата и час на издаване;
 точно описание на бедствието или опасността, район, който е или е вероятно да

бъде засегнат;
 указания за евакуация съгласно разчетите - СЕП, евакуационни маршрути и ЕЦ,

както и какво евакуиращите се да вземат със себе си;
 време на следващото съобщение.

След получаване на сигнала за началото на временното извеждане, дежурният по
ОбСС оповестява Председателя и Секретаря на Щаба за изпълнение на общинския план
за защита при бедствия и действа  съгласно неговите нареждания.

В работно време - оперативният дежурен по ОбСС след получаване на заповедта от
Кмета за начало на евакуацията, до ч + 0.15 оповестява членовете на щаба,ОД по
ОСС, ОЦ РД ПБЗН Добрич-МВР, ръководителите на общинските предприятия,
търговските дружества – общинска собственост и др., съгласно плана.

В извън работно време – оперативният дежурен по ОбСС след получаване на сигнала
оповестява Председателя  и Секретаря на Щаба за изпълнение на общинския план за
защита при бедствия  до ч + 1.30 оповестява членовете на щаба, ОД по ОСС, ОЦ на
РД ПБЗН Добрич -МВР, ръководителите на общинските предприятия, търговските
дружества – общинска собственост и др., съгласно плана.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Щабът (ОбЕК) създава организация и координира действията на районите за
евакуация (временно извеждане) на населението от застрашените зони (зоните за
поражение).

В изпълнение на чл. 49, ал.1 от Закона за Защита при бедствия, Кмета на
общината обявява „БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ“ за цялата територия на общината
или за част от нея (отделни райони и квартали). Копие от заповедта се изпраща на
областния управител и министъра на вътрешните работи.

След взимане на решение се въвежда в действие заповедта (предварително
подготвена) за евакуация на населението от засегнатите райони и квартали на
общината. В нея е фиксирано времето „Ч“ (точна дата и час за начало на евакуацията и
/или разсредоточаване, ИП за преминаване на колоните и др. елементи).
Членовете на Общинската евакуационна комисия разработват и поддържат Плана за
евакуация и/или разсредоточаване, настаняване и изхранване на населението в
постоянна готовност.
За усвояване на плана се провеждат периодично тренировки и учения.

При възникване на бедствие, Щабът за изпълнение на общинския план за защита
при бедствия след обявяване на бедствено положение предприема действия по:

1. своевременно оповестяване и информиране на пострадалото население чрез НСРПО,
средствата за масово осведомяване, органите на РД ПБЗН Добрич- МВР и др. имащи
отношение  по защитата при бедствия;
2. организация, координиране и контрол на евакуацията (временното извеждане) на
пострадалото население от районите на бедствието;
3. организация, координация и контрол по изхранването на изведеното от районите на
бедствието население.



След оповестяването се установява постоянно дежурство и започва
организацията по извозване на населението от пострадалите райони, съгласно плана за
евакуация и разсредоточаване.

От два часа до двадесет и четири часа се извършва приемането и настаняването
на пристигащото население.

Секретаря на щаба (ОбЕК) през два часа докладва в ОСС.
След оповестяване, населението се явява на СЕП. Там се извършва неговото

регистрация и разпределение, съобразно способите за изнасяне (пеша и с транспорт).
Подлежащите на извозване се отправят към МПС, а изнасящите се пеша – към местата
(площадките) за формиране на пешеходните колони. Собствениците на лични леки
автомобили, след като вземат членовете на семействата си се явяват на СЕП(по
избирателни секции), където може да се допълнят свободните места, формират
колони, получават пропуски и под ръководството на назначените отговорници по
предварително определените маршрути се изнасят до местата за настаняване.

Приоритетно се евакуират деца, болни и възрастни хора. Хората от социални, лечебни
и здравни заведения се евакуират, като се полагат изискващите се за тях грижи от
персонала на съответното заведение.

Материалните средства от …. тона  се  товарят  на  товарни  пунктове като  се
използват  товарни  автомобили,  съгласно  направената  заявка.  Извозването им до
МН започва  от Ч +.......... и  завършва до Ч  + ....... (най голямото време ).

В ЕР(евакуирания район) се извършва регистрация на евакуираните, оказване при
необходимост на психологическа помощ, консултиране, раздаване на продукти от
първа необходимост и разпределение по МН.

При разпределение по МН не се разделят семейства и се отчитат нуждите на групи с
определени специални нужди и с различни културни, етнически или религиозни
идентичности.

В МН на населението се предоставя подслон, снабдяване с храна, вода, дрехи и одеяла
и при необходимост се оказва медицинска и психологическа помощ.

Управлението на евакуацията и разсредоточаването се осъществява от ОбЕК и щаба
за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Тази дейност се изпълнява
от пунктове за управление или в близост до тях.

Управлението се извършва от Малката заседателна зала в Общинска администрация,
която играе роля на Оперативния център за управление и координация при
извънредна ситуация ул. „България “ № 12 чрез:

 телефон 058 601 203, факс 058 600 166; и други телефони изведени за такива
нужди  в залата за управление

 подвижни средства за връзка: GSM на членовете  на щаба.

Упълномощени лица от състава на общинска евакуационна комисия (ОбЕК) или
щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, управляват колоните
до пристигането им на местата за настаняване, след което също се изнасят на
определените места. След пристигането в местата за настаняване СЕК и районните



комисии веднага се развръщат на определените им работни места, съгласно
плановете, от където продължават своята дейност.

ОбЕК предоставя на областния щаб информация за проведената евакуация и
разсредоточаване.

РЕД ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Взаимодействието при евакуация (временно извеждане) на населението се
организира от Председателя на Щаба (Кмета на община) и създадената евакуационна
комисия.

За осъществяване на замисъла за извеждане на населението на общината е необходимо,
същото да бъде своевременно информирано, чрез средствата за масова информация,
интернет и чрез др. средства за масово осведомяване- радиа и кабелни телевизии.

ОСИГУРЯВАНЕ ЕВАКУАЦИЯТА (ИЗВЕЖДАНЕТО), ИЗВОЗВАНЕТО,
ПРИЕМАНЕТО  И НАСТАНЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Транспортно осигуряване

Евакуацията на населението при бедствия от природен и техногенен характер се
провежда по комбинирания метод.
Работата на градския транспорт работи по схема относно неговото пълноценно
използване:

 транспортиране на населението от мястото на живеене  или работа до СЕП;
 транспортиране на населението от мястото на живеене  или работа до местата за

настаняване в евакуационния район;
 извозване на евакуираното население от зоната на бедствието (аварията) в

безопасни райони.
Функционирането на градския транспорт е организирано по сгъстен график за

движение, преразпределени са транспортните средства по маршрутите за евакуационни
превози, назначени са допълнителни маршрути.

Създадени са специални автомобилни формирования от:

 автомобилни колони;
 автомобилни санитарни отряди;
 групи (колони) от личните транспортни средства на населението.

Автомобилните колони се сформират в автотранспортните дружества за обществено
ползване или превозвачи.
Личният транспорт на собствениците се организира в групи (колони).
Собствените превозни средства се регистрират и се завеждат на отчет. От притежатели
на превозни средства е получено принципно съгласие за участие в евакуационните
мероприятия и материалното им осигуряване за участие, а така също за покриване на
разходите им.
Автомобилните средства на частните превозвачи се организират в самостоятелни
колони, които се формират от сектор  КАТ „Пътна полиция“ Добрич на МВР по място
на регистрация на автомобилите.



За извозване на болните, старите хора и майките с малки деца до пунктовете за
приемане и настаняване до сградите/жилищата, определени за настаняване се използват
санитарни линейки чрез РЗИ и ОбС БЧК.

Планирането на превоза по извеждане на населението се извършва от Старши експерт
по транспорта при Дирекция ИРЕФ в общината.
Транспортните средства се явяват на определените места по местоживеене не по-късно
от 1.00 час, след подаване на сигнал за началото на извеждането и се  разпределят от
определените по квартали и районите служители от дирекция „ИРЕФ“ в общината.
Извиканият обществен транспорт, предвиден за извозване на населението, се
организира в автомобилни колони от по 10-20 автомобила. Формирането им се
извършва на сборните евакуационни пунктове и на товарните пунктове за извозване.

Материалните  средства  се  извозват с товарни автомобили, съобразени с обема на
същите и начин на транспортиране, ведно с риска от превозване и съхранение.

Медицинско осигуряване

Организацията на медицинското осигуряване на евакуацията се осъществява от РЗИ
Добрич чрез местните здравни заведения (ЦСМП, МБАЛ Добрич АД, ДКЦ-1 Добрич
ООД, ДКЦ-2 Добрич ЕООД ).

Медицинското осигуряване по време на евакуацията включва провеждането му от
лечебните и други заведения под ръководството и контрола на РЗИ Добрич санитарно-
хигиенни и противоепидемиологични мероприятия, насочени към за опазване на
здравето на евакуираното население, своевременно оказване на медицинска помощ на
заболелите и получилите травми по време на тяхното извеждане (извозване), а така
също и предотвратяване на възникналите и разпространили се масови инфекциозни
заболявания.

Целия комплекс от мероприятия за медицинско обслужване на населението е
планирано, осъществява се в периода на самата евакуация, като включва не само
планирането им, но и:

 подготовка на органите за управление, заведенията за здравеопазване и
медицинско обслужване на евакуираното население;

 осигуряване с медицинско оборудване и имущество на разположените в района
на бедствието.

Медицинска помощ се осъществява при възможност от линейка на сборен
евакуационен пункт, която съпътства по маршрута евакуираните.

Първа медицинска помощ по маршрутите за движение се оказва от медицинския екип,
придружаващ колоните или от здравните заведение в съответните населени места през
които преминават същите, ако има такива.

Квалифицирана медицинска помощ по време на извозването на населението се
осигурява от близките не изведени стационарни здравни заведения и временно
разкритите такива. Медицинската помощ в местата за настаняване  се осъществява от



местните здравни заведения и развърнатите медицински пунктове. Нуждаещите се от
болнично лечение се настаняват за лечение в разкритите лечебни заведения.
За своевременното разгръщане и разполагане на медицинските пунктове  на
СЕП,МПЕ, ПЕП, тяхното снабдяване и доснабдяване с медицинско оборудване и
имущество непосредствена отговорност носят ръководителите на конкретните лечебно-
профилактични заведения.

Осигуряване на обществения ред и осигуряване на безопасност на пътното
движение

Осигуряването на общественият ред и регулирането на движението, при  провеждане
на извеждането се осъществява от органите на І-во Районно управление „Полиция“
град Добрич и екипи на  сектор КАТ „Пътна полиция“ Добрич и включва:

 твърд пропускателен режим (блокиране на булевардите, главните пътища)
предвижващ спиране на останалия преминаващ транспорт и преминаващите
граждани, незаети в евакуационните, спасителните и другите неотложни
мероприятия;

 провеждане на избирателен контрол за техническото състояние на
транспортните средства, предназначени за евакуационен превоз;

 оказване на съдействие при необходимост на длъжностните лица, отговорни за
провеждане на евакуационните мероприятия, в мобилизацията на транзитния
транспорт (при земетресение), с цел осигуряване на по-бързото извозване на
хората от зоните на бедствието;

 охрана на обществения ред и осигуряване на безопасност на обектите за
евакуация, на маршрутите за движение (основни и резервни) и в  местата за
настаняване в евакуационните райони;

 предотвратяване на паниката и влиянието на дезинформационните слухове
(пресичане на същите);

 регулиране на пътното движение на вътрешноградските и извънградските
маршрути за евакуация;

 съпровождане на колоните с евакуираното население (автомобилни и пеши) и
осигуряване на установения ред на превозите по автомобилните пътища и
режим за допуск в зоните на бедствието;

 водене на борба с престъпността в населеното място, на маршрутите за изнасяне
и местата за настаняване в ЕР;

 организиране на временна регистрация в местата за настаняване на
евакуираното население и въвеждане на адресни справки (създаване на база
данни за местонахождението на гражданите, евакуирани от зоните на
бедствието).

Продоволствено  осигуряване

За непосредствени нужди всеки носи със себе си храна и вода за 2 - 3 денонощия.
Организацията по осигуряване на населението с хранителни продукти се осъществява
от Дирекция „ИРЕФ“ в Община град Добрич
Контингентът от продоволствени стоки от първа необходимост за зареждане в
магазинната мрежа в местата за настаняване се осигурява от големите търговски
вериги (Кауфлнд, Билла, Лидъл, ЦБА, Томи)  и др. след сключване на предварителни
договори с тях.



В общината, където населението подлежи на евакуация (временно извеждане), са
направени разчети за нуждите от храна, вода  и тоалетни принадлежности в зависимост
от обстановката за1 денонощие.

РАЗЧЕТ

за необходимите продукти от първа необходимост за пострадало население при
бедствие за едно денонощие

№ НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКА ЗА 1
ДЕНОНОЩИЕ

СТОЙНОСТ В
ЛЕВА

І. Хранителни продукти
1. хляб кг. 0,500 0,50

2. сирене кг. 0,01 0,50

3. масло кг. 0,025 0,15

4. месо кг. 0,05 0,30

5. минерална вода литър 3 1,80

6. захар кг. 0,01 0,10

7. ориз кг. 0.008 0.01

8. тестени изделия кг. 0.004 0.01

9. варива (фасул, леша) кг. 0.013 0.07

10. сол готварска кг. 0,010 0,01

ІІ. Нехранителни продукти
Сапун Бр. 1/3 0.20

Веро (опаковка) Бр. 1/3 0.30

Тоалетна хартия Бр. 1/3 0.20

ВСИЧКО 4,15

За осигуряване на необходимите продукти са необходими 4,15 лева за едно лице за
едно денонощие (по пазарни цени на дребно към 01.01.2015 г.)

Справка: Наредба за снабдяване с основни хранителни и нехранителни стоки във
време на война (ПМС №31/09.02.1998 г.)



Финансово осигуряване

Средствата за покриване на разходите за извозване и изхранване на населението са от
държавния бюджет и бюджета на община, след утвърждаване от общински съвет.

Техническо  осигуряване

Техническото осигуряване се осигурява от Дирекция АПИТО в Община град
Добрич

Инженерно осигуряване

Целта на инженерното осигуряване е създаване на необходимите условия за евакуация
на населението от зоните на бедствия като: построяване, ремонт и поддържане на
обекти от инженерната инфраструктура в места за събиране на евакуираното
население, маршрути за евакуация и в евакуационните райони – местата за
настаняване.
Характера и обема на задачите зависят от условията в създадената обстановка, от вида
и мащабите на евакуацията, от наличието на сили и средства.

Инженерното оборудване на СЕП включва оборудване на:

 убежища и укрития за евакуираното население;
 аварийно осветление;
 място за съхранение на вода в малки опаковки;
 санитарни възли;

Инженерното  оборудване на пунктовете за натоварване (разтоварване) включва
оборудване на:

 убежища и укрития за евакуираното население;
 санитарни възли;
 пунктове за водоснабдяване;
 оборудване на товарни площадки за разполагане на транспортните средства.

По маршрутите за движения се изпълняват следните мероприятия:

 осигуряване с пътна сигнализация обиколните пътища при необходимост;
 оборудване и поддържане на места за преминаване през малки водни прегради

на автоколоните с евакуираното население в районите, разположени по
междуселищните пътища;

 почистване на пътищата от сняг при евакуация през зимата;
 поддържане на труднопроходимите участъци от междуселищните пътища в

неблагоприятни климатични условия и разкалян терен.

Инженерното оборудване в местата за настаняване в  евакуационните райони включва
оборудване на:

 сградите, съоръжения за временно настаняване на евакуираните граждани;



 пунктове за водоснабдяване.

Инженерното осигуряване се осъществява от членове на щаба, Дирекция „УТИОС” в
Община град Добрич и ОбП „Устойчиви дейности и проекти“ и други.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Разчет за евакуация на хора по квартали в Община град Добрич
2.Заповед за въвеждане на план разчет за провеждане на евакуация и
разсредоточаване в Община град Добрич.
3. Списък на комисията по  евакуация в Община град Добрич.
4.Списък на комисията за приемане и настаняване в Община град Добрич.
5.Места и брой на обектовите комисии по приемане и настаняване.
6.Капацитет на сгради за обществено обслужване с места за настаняване в Община
град Добрич.
7.Задължения на комисията по евакуация.
8. Задължения на комисията по приемане и настаняване.
9. Телефонен указател на членовете на комисията по евакуация, комисията по
приемане и настаняване и обектовите комисии по приемане и настаняване.
10. Списък на обектовите комисии по приемане и настаняване.
11.Списък на превозвачите, които притежават лиценз за превоз на пътници и товари в
Община град Добрич
12.Списък на фирмите с брой автобуси и товарни автомобили ангажирани с евакуация
на хора и животни и разсредоточаване на материални ценности.
13.Списък на сборните евакуационни пунктове в Община град Добрич.
14.Разчет на необходимите продукти от първа необходимост за пострадало население
при бедствие за  едно денонощие.
15. справка за броя на животните в Община град Добрич.
16.Разчет за изхранване на евакуираното население от Община град Добрич.

Приет с решение № 41-14 от 27 януари 2015 г.
на Общински съвет град Добрич


