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Нормативна уредба:

 ЗАКОН за защита при бедствия
 ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
 ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
 ЗАКОН за министерството на вътрешните работи
 ЗАКОН за опазване на околната среда
 ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия
 ЗАКОН за водите
 ЗАКОН за здравето
 ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд
 Инструкция №8121з-91 от 01.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на

оперативна защита при наводнения, в сила от 09.12.2014 г.,обн. ДВ. бр.101 от 09/12/2014
г

 Правилник за организацията и дейността на междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, изм. и доп. ДВ. бр.96 от 2/12
2016 г.

 Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните
формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС№123/25.06.2012 г. изм. и
доп. ДВ. бр.94 от 24 Ноември 2017г.

 Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на
доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с
ПМС № 143 от 20.06.2008, изм. и доп. ДВ. бр.93 от 21 Ноември 2017г.

 Наредба Із-1669/17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистрите
на доброволните формирования и на преподавателите за обучение на доброволци, за
определяне на уникалния код на доброволните формирования и на персоналния
идентификационен номер на доброволците – обн. ДВ бр.67/31.08.2012 г.;

 Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и
отчитане на запасите от индивидуални средства за защита. Приета с ПМС №3/10.01.2009
г. обн. ДВ бр.5/20.01.2009 г., изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.

 Наредба за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита.
Приета с ПМС №60/17.03.2009 г. обн. ДВ бр. 23/27.03.2009 г. изм. и доп. ДВ. бр.16 от 19
Февруари 2013г.

 Наредба № 28/03.10.2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване      и здравни
норми за защита на лицата в случай на радиационна авария, МЗ, ДВ. бр.84 от 17.10.2006г.

 Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно
предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при
бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, в сила от 09.03.2012 г., приета с ПМС
№ 48 от 01.03.2012 г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г.

 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на
последствията от тях, в сила от 19.01.2016 г., приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., изм. и
доп. ДВ. бр.3 от 5 януари 2018г.

 Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите, ДВ, бр. 89 от 2014 г.; попр., бр. 105 от 2014 г.

 Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване,
сила от 28.12.2012 г., приета с ПМС № 337 от 20.12.2012 г., обн. ДВ. бр.103 от 28
декември 2012г., изм. ДВ. бр.55 от 7 юли 2017г.

 Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните
инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, в сила от 23.10.2012 г.,
приета с ПМС № 256 от 17.10.2012 г., обн. ДВ. бр.81 от 23 октомври 2012г., изм. ДВ.
бр.27 от 5 април 2016г.
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Легални дефиниции в българското законодателство:

 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
 "Природни явления" са явления с геоложки, хидрометеорологичен и биологичен

произход, като земетресения, наводнения, движения на маси (свлачища, кално-каменни порои,
лавини), бури, градушки, големи снежни натрупвания, замръзвания, суши, горски пожари,
масови заболявания от епидемичен и епизоотичен характер, нашествия на вредители и други
подобни, причинени от природни сили.
 "Инцидент" е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и

пространство действие, с висока интензивност на сили или вследствие на човешка дейност,
застрашаващо живота или здравето на хора, имуществото или околната среда.
 "Авария" е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и въздушен

трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, инциденти, причинени от
дейности в морето, ядрени инциденти и други екологични и промишлени аварии, причинени от
дейности или действия на човека.
 "Промишлена авария" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и

агрегати или извършване на дейности с рискови вещества и материали в производството,
обработката, използването, съхраняването, натоварването, транспорта или продажбата, когато
това води до опасност за живота или здравето на хора, животни, имущество или околната среда.
 "Зона на бедствието" е територията, засегната от бедствие.
 "Неизбежно необходим обем и продължителност" са тези, при които в минимална

степен, за минимален период от време се засягат правата по чл. 52, за да се позволи
предприемането на необходимите мерки за защита при бедствия.
 "Опасност" е опасно явление, вещество, човешка дейност или състояние, което може да

причини загуба на човешки живот, травми или други последици за здравето, имуществени щети,
загуба на поминък и услуги, социални и икономически сътресения или увреждане на околната
среда.
 "Уязвимост" са характеристиките и състоянието на дадена общност, система или актив,

които ги правят податливи на вредните фактори на дадена опасност.
 "Риск от бедствие" са потенциалните загуби при бедствие, които могат да възникнат за

дадена общност, включващи живота, здравния статус, поминъка, активите и услугите, в
определен период от време.
 "Анализ и оценка на риска" е определяне същността и размера на риска като функция

на опасността, уязвимостта и вероятността.
 "Критична инфраструктура" е система или части от нея, които са от основно значение

за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността,
икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или
унищожаване би имало значителни негативни последици за Република България в резултат на
невъзможността да се запазят тези функции.
 "Европейска критична инфраструктура" е критична инфраструктура, разположена на

територията на Република България, чието повреждане или разрушаване би довело до негативни
последици за поне две държави - членки на Европейския съюз. При оценката на негативните
последици се прилагат критерии - брой загинали или ранени, икономически и социални
последици, като се отчита и влиянието на повреждане или разрушаване на тази критична
инфраструктура върху други видове инфраструктури.
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 "Информация, свързана със защитата на критичните инфраструктури" е всеки
факт относно дадена критична инфраструктура, който, ако бъде оповестен и разкрит, може да
бъде използван за планиране и/или за извършване на действия с цел причиняване на повреди или
унищожаване на обекти, елементи или инсталации от критичната инфраструктура.
 "Защита на критични инфраструктури" е съвкупност от дейности, целящи

гарантиране на нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта на критичните
инфраструктури с цел възпиране, намаляване, смекчаване или неутрализиране на заплахите,
рисковете или уязвимостта им.
 "Собственици/оператори на европейски критични инфраструктури" са физически

лица, юридически лица или организации, които отговарят за инвестирането или за нормалното
функциониране, непрекъснатостта и целостта на определена система или част от нея, означена
като ЕКИ.
 "Евакуация" е организирано извеждане на хора и животни от застрашени райони и

настаняването и осигуряването им в безопасни места.
 "Разсредоточаване" е организирано изнасяне на културни и материални ценности от

застрашени райони и преместването и опазването им в безопасни места.
 "Система за ранно предупреждение" е съвкупност от необходими способности за

създаване и разпространяване на навременна и значима предупредителна информация,
позволяваща на застрашените от опасността хора, общности и организации да се подготвят и да
действат по подходящ начин, с цел намаляване на възможните вреди или загуби.
 "Способност за реагиране" е способността за обезпечаване на оборудване и подходящ

брой лица, използвайки наличните ресурси, за ефективно справяне или оказване на помощ за
справяне с бедствие.
 "Реагиране" са действията, които са предприети непосредствено преди, по време на или

незабавно след бедствието с цел спасяване на човешки живот, намаляване на въздействията
върху здравето, осигуряване на обществената безопасност и на основните потребности на
засегнатите хора.
 "Готовност" са знанията и способностите на държавни структури, организации,

общности и хора, които спомагат за предвиждането, реагирането и ликвидирането на
последствията от вероятни, неизбежни, случващи се или случили се бедствия, постигнати в
резултат на предварително предприети действия.
 "Намаляване на риска от бедствия" е идентифициране, анализиране и оценяване на

риска от бедствия и прилагане на мерки за отстраняването или намаляването му.
 "Управление при бедствия" е процес на координиране на усилията на различните

структури на единната спасителна система и тяхната съвместна работа за постигането на общата
цел - овладяване на възникнало бедствие и защита на живота и здравето на хората, имуществото
и околната среда.
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РАЗДЕЛ І.  ВЪВЕДЕНИЕ

1. Цел на плана.
 извършване на анализ и оценка на риска от възникване на бедствия на територията на

община Добрич и набелязване на превантивни мерки за намаляване на неблагоприятните
последици в резултат от бедствията, организиране и координиране на действията за
предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия;
 намаляване на рисковете от природни и причинени от човека опасности;
 свеждане до минимум неблагоприятното въздействие на опасностите върху човешкия

живот, социалната и икономическата дейност, инфраструктурата, собствеността и природната
среда;
 създаване на способности за реагиране и възстановяване от природни и технологични

бедствия.
2. Описание на географския район
2.1. Физикогеографска характеристика на общината.
Град Добрич е втория по големина икономически център в Североизточна България,

административен център на община Добрич и област Добрич. Разположен е върху равнинен
терен, пресечен от долината на река Добричка. Надморската височина в различните зони на
града е от 190 до 236 м. Община град Добрич е разположена на територия 109, 5 кв. км. и заема
2,32% от общата територия на областта. Общината включва град Добрич и кв. “Рилци”.

Разположен е между Черно море и река Дунав (около 43° северна ширина и 28° източна
дължина),сред добруджанското плато.

Границите на Община град Добрич обхваща 109 018 дка. Тя е 14-та община по население
и 222-ра по площ в Република България.

Според данни на ГРАО към месец октомври 2018 г. населението на град Добрич по
настоящ адрес е 94 208 души, а по постоянен адрес 106 099 души.

ж.к. “Добротица 5409 - 4644 Авиоград 1331 - 1381
ж.к. “Дружба” 9676 - 8498 Лозята 1224 - 1260
ж.к. “Иглика” 1519 - 1325 Кв. Рилци 1502 - 1404
ж.к. “Хр. Ботев” 2852 - 2539 ж.к. “Балик” 14645 - 13061
ж.к. “Строител” 2735 - 2361 “Изгрев” 3955 - 3827
ж.к. “П. Сарийски” 544 - 517 Необособени

като квартали
60707 - 53391

2.2. Климатична характеристика на общината.
Територията на община Добрич попада в умереноконтиненталната климатична подобласт

на европейската континентална климатична област. Средната годишна температура на въздуха е
10.2°С. Абсолютният температурен минимум е отбелязан през януари - минус 22.7°С, а
максимумът - през август и септември - плюс 39.1°С. Районът се характеризира като ветровит
(север-северозападни ветрове) с висока влажност на въздуха и слаби валежи - 540 мм
средногодишно, с добре проявен континентален режим. Летният максимум е през юни, зимният
минимум - през февруари. През лятото падат 80% от годишните валежи.

Средната относителна влажност на въздуха е 78%. През зимния период влажността
достига 85-86%, а през лятото спада до 68-69%.

3. Аудитория, за която е предназначен Плана за защита при бедствия
3.1. за членовете на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия (ОбСНРБ),

имащи отношение към планирането и превенцията за намаляването на риска от бедствия и
местните съставни части на Единната спасителна система, които имат отговорности и
задължения по изпълнението на плана;

3.2. за кмет и кметски екип – за общото ръководство по защитата на населението на
общината при превенцията и защитата при бедствия;
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3.3. за населението на общината – за информиране и запознаване с опасностите и
рисковете от настъпване на бедствие, за поведение и действие при различни видове бедствия,
при превенция и достигане на състояние за справяне с възникналите бедствия.

4. Връзка между плана и други планиращи документи касаещи защитата при
бедствия

Министерският съвет на РБ формира и осъществява държавната политика в областта на
защитата при бедствия. Планирането на намаляването на риска от бедствия се извършва на
национално, областно и общинско ниво, което обхваща даването на указания и разработването и
актуализация на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия и План за защита при
бедствия на община Добрич. (фиг.1)

Фиг.1

5. Разработване и съгласуване на плана
За подпомагане на кмета на общината по организацията и ръководството на защитата при

бедствия е създаден Общински съвет за намаляване на риска от бедствия (ОбСНРБ).
Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия разработва, преразглежда и

актуализира общинския план за защита при бедствия.
Планът се съгласува с Областният съвет за намаляване на риска от бедствия и се приема с

решение на Общински съвет-Добрич.
Планът за защита при бедствия се преразглежда и актуализира най-малко веднъж на 5

години, след всяко въвеждане на съответния план при настъпило бедствие, както и при промяна
на нормативната уредба, свързана с изпълнението им.

Планът за защита при бедствия може да се преразглежда по всяко време от ОбСНРБ, като
при необходимост може да бъде изменен, допълнен, отменен или заменен по нормативно
установения ред.

СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ КЪМ МС

Указания за
разработване и
готовност за
изпълнение на
ПЗБ

Национален план
за защита при
бедствия

Национална
стратегия за
намаляване на
риска от бедствия

Национална програма
за намаляване на риска
от бедствия

Указания за
разработване и
изпълнение на
програмите

Областен план
за защита при
бедствия

Общински съвет
за намаляване на
риска от бедствия

Областна програма
за намаляване на риска
от бедствия

Общински план
за защита при
бедствия

Областен съвет
за намаляване на
риска от бедствия

Общинска програма
за намаляване на риска
от бедствия
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РАЗДЕЛ ІІ.  ПРОФИЛ НА РИСКА

Профилът на риска е от основно значение за правилното насочване на подходящи ресурси
и усилия за превенция, готовност, реагиране и възстановяване. Той осигурява широка картина на
природната, социалната, инфраструктурната и икономическата среда на територията на
общината и посочва вероятността от въздействие на различните опасности върху населението.

Профилът на риска включва:
- анализ на вероятностите и последствията (рискът) от опасностите;
- информация за текущото състояние на опасностите, уязвимостите,  рисковете и

тенденциите на територията на община Добрич;
- качествено значение на значимите рискове;
- осигурява във времето на основа за мониторинг и измерване на резултата от

управлението на рисковете;
- поставя основа за цялостното управление на риска от бедствия.

1. Основни компоненти на профила на риска
1.1. Природна, социална и икономическа среда и инфраструктура

 Промишленост
Структурата на промишлеността в общината се определя от отраслите: хранително -вкусова

промишленост, лека промишленост, машиностроене и строителство. Основните продуктови
производства по отрасли са следните:

»  хранително-вкусова промишленост: производство на млечни произведения, колбаси,
макаронени изделия, вина и спиртни напитки, безалкохолни напитки, продукти от птиче месо,
брашно, хляб и сладкарски изделия, фуражи;

»  лека промишленост: производство на мъжка и дамска конфекция, мебели и обувки;
»  машиностроене: производство на акумулатори, полуремаркета и контейнери,

селскостопански машини, пластмасови изделия. Развита мрежа от дистрибуторски и ремонтни
фирми на тежка селскостопанска техника и прикачен инвентар, леки автомобили

»  строителство: строителство на сгради (производствени и битови) и съоръжения,
проектиране, гражданско и промишлено строителство

»      транспорт: общински и междуградски транспорт, таксиметров превоз, товарни превози
»  IT-услугите: лицензирани доставчици на удостоверителни услуги за универсален

електронен подпис /УЕП/, доставчиците на Интернет, специализирани фирми за разработване и
внедряване на софтуер за предоставяне на електронни услуги.

»     туризъм: културно-историческо наследство, туристически обекти като „Стария Добрич”,
Художествената галерия, РИМ, Център за защита на природата и животните, Дом-паметник
„Йордан Йовков“, Военно гробище-музей, международни фестивали, панаир, близостта до
морските курорти.

 Селско стопанство
Селското стопанство не е структуроопределящ отрасъл за икономиката на община град

Добрич.
Обработваемата земеделска земя на общината е 62 079 дка (основно в землището на

кв.Рилци). Основни селскостопански култури - пшеница, царевица, слънчоглед, рапица.
Животновъдството не е развито до ниво отрасъл.

Важни форуми в областта на селското стопанство и икономиката, провеждани в община
Добрич са:

•  Инвестиционен форум „Правете бизнес в Добруджа”
•  Международен панаир „Селското стопанство и всичко за него”
•  Национално изложение „Изберете българското“
•  Национална борса за семена и посадъчен материал
•  Национално изложение „Пчеломания”
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 Водностопанска характеристика, канализация, пречистване на отпадни води.
На територията на общината липсват повърхностни водни течения. Порьозността на

льосовата покривка и окарстената варовикова основа, заедно с оскъдните валежи и слабия
наклон на релефа, са комплекс от обстоятелства, определящи липсата на повърхностно течащи
води и наличието на суходолия.

Повърхностните води се дренират от развита речна мрежа, образувана в минали геоложки
времена с ориентация на север. Гъстотата на речната мрежа е под 0.250 км/кв. км. Модулът на
оттока е слаб. Колебае се от 0.5 до 1 л/с/км.

През най-ниската част от релефа в урбанизираната територия на общината минава
коригирана част на река “Добричка“.

Водоснабдяването на град Добрич се осъществява от сондажни кладенци и каптажи,
разположени предимно около града. Чрез помпените станции “Приморци”, “Богдан”,
“Алмалии”, “Одринци”, “Рилци” и от водоснабдителна система Шабла и Македонка. При тази
система на водоснабдяване град Добрич получава необходимите количества питейна вода от 540
л/сек. Водата се добива от два водоносни хоризонта, като дълбочината на изпомпване от
сондажните кладенци варира от 13.0 до 280 метра.

Дължината на главните външни водопроводи е около 40 км. Общата дължина на мрежата
е 230 км.

В град Добрич има изградена смесена канализационна система, отвеждаща едновременно
битовите и атмосферните води. Общата дължина на мрежата е 195 км., предимно от бетонови
тръби. Дължината на канализационните отклонения са 12 км.

В град Добрич има три помпени станции за отпадни води – “Свежест”, “Иглика” и
“Югоизток”. Проблемите при експлоатацията са, че някои отпадъчни води изтичат директно в
река Добричка, замърсяват околната среда и представляват санитарен риск.

Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) е разположена е на 12 километра
северозападно от град Добрич, в землището на село Врачанци, община Добричка. Има
механично и биологично стъпало. Параметрите на ПСОВ са: средногодишно количество
пречистени отпадни води – 17 000 000 куб. м и среднодневно количество пречистени отпадни
води - 46 800 куб. м. Пречиствателната станция за отпадни води зауства пречистените отпадни
води в река “Добричка”.

 Газификация
На територията на Община град Добрич има изградена газоразпределителна мрежа с

обща дължина над 130 км., като в т.ч. са захранени с природен газ изградените собствени
котелни централи в секторите – административен, промишлен и обществено-комунален.
Обслужва над 400 фирми и търговски обекти и над 4500 битови потребители..

 Електроснабдяване
Община град Добрич се електроснабдява с напрежение 20 кV от три подстанции:
· Подстанция “Добрич” - 110/20 кV с мощност 2 х 25 МVА;
· Подстанция “Фаворит” - 110/20 кV с мощност 2 х 40 МVА;
· Подстанция “Нона” - 110/20 кV с мощност 2 х 25 МVА.
За нуждите само на промишлени потребители функционира ВС “Маяк”.
Подстанция “Добрич” е свързана с националната енергийна система посредством два

електропровода 110 кV (извод Ботево и извод Дончево).
Трите подстанции - “Добрич”, “Фаворит” и “Нона”, са свързани с енергиен пръстен чрез

електропровод 110 кV.
През града преминава въздушен електропровод 110 кV между подстанция “Добрич” и

подстанция “Нона”, като трасето ползва земната ивица по суходолията до булевард “Русия”.
Комунално битовите потребители се осигуряват от четири възлови подстанции 20 кV - ВС

“Добрич-1”, ВС “Добрич-2”, ВС “Балик” и ВС “Йовково”. Потребителите от промишлеността се
осигуряват от 15 броя възлови (заводски) подстанции 20 кV.
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 Съобщения
В Община град Добрич функционират обекти за пощенски услуги на ”Български пощи” АД

клон Добрич (централна поща, в кв. „Хр. Ботев“ и малки квартални станции), които извършват
пълния набор от пощенски услуги.

Развити са и клонове на частни куриерски фирми.
В общината работи радио-телевизионна станция за пренасяне и разпределение на радио- и

телевизионни комуникации.
Развити са кабелни телевизии, разпространяващи собствени и ретранслирани програми.
Територията на община Добрич е обхваната от доставчиците на Интернет. В обществените

учреждения и бизнес-сектора е изградена информационно-комуникационна среда.
Територията на община Добрич е обхваната на 100% от мобилните оператори с качествена и

устойчива мобилна връзка.

 Търговия
На територията на Община град Добрич е изградената стоково-производствена база за

търговия на едро и дребно, стокови тържища, общински пазари и еднолични търговци,
хипермаркети от търговски вериги, чрез които населението е осигурявано с основните
хранителни и нехранителни стоки и услуги.

Има добре изградена мрежа от зарядни станции за течни и газообразни ГСМ.

 Транспортна характеристика на общината.
Пътната и инфраструктурната мрежа осигуряват достъп до всички точки между общината

и областта с останалите части на България. Територията на региона се пресича от шосейни
пътища - към Черноморското крайбрежие, международния транзитен път по транспортния
паралел „Юг-Север”- Турция, България, Румъния, Молдова, Украйна и Русия. Пътната мрежа на
Добрич гарантира достъп до морски и речни пристанища, Ро-Ро терминали и гражданско летище
Варна и Балчик.

Пътища: Първокласен път Е-87 Бургас-Варна-Балчик-Шабла; Второкласен път II-21
Силистра-Добрич-Оброчище-Албена; второкласен път II-27 Добрич-Балчик-Каварна;
Второкласен път II-29  Варна-Добрич-Генерал Тошево-Кардам.

Автомобилен транспорт: В областната  и републиканска схема са осъществени връзки с
общините на територията на област Добрич и областите Варна, Шумен и Силистра. В общински
аспект е развит  автобусен и таксиметров транспорт в градската транспортна схема, а в
извънградската транспортна схема е развит в шест основни направления: Добрич-Варна, Добрич-
Каварна-Шабла-Дуранкулак; Добрич-Балчик; Добрич-Генерал Тошево; Добрич-Тервел; Добрич-
Крушари; Добрич-села от община Добричка.

Железопътен транспорт: През територията на община Добрич минава железопътната линия
Варна-Добрич-Кардам, която свързва вътрешността на страната с Румъния, Украйна, Русия и
други европейски държави. По-големи жп гари са: Добрич-юг с 12 основни коловоза и
възможност за обработка на 300 хиляди тона товари годишно и рампа за натоварване на верижна
и колесна техника. Гара Добрич-Север с възможност за обработка на около 200 хиляди тона
товари годишно и терминал за товарене и разтоварване на нефтопродукти.

Улична мрежа: В град Добрич  уличната мрежа е развита съобразно застроителните и
регулационните планове и теренните дадености, като в основната си част е радиално-кръгова, с
елементи на свободна и правоъгълна в отделни райони. Около града има изграден цялостен
околовръстен пръстен, който поема непрекъснатия товарен транзит с направление Варна,

Албена, Балчик, Генерал Тошево, Силистра, Шумен, Русе. Главната улична мрежа в града поема
прекъснатия транзитен поток. Общата дължина на уличната мрежа е около 165 км, от които
главна улична мрежа - 60 км, класифицирана както следва:

- втори клас градски магистрали - 21.60 км
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- трети клас районни артерии - 19.80 км
- четвърти клас главни улици - 18.60 км
- пети и шести клас обслужващи улици- 105 км.

2. Качествен анализ и оценка на риска от бедствия.
"Анализ и оценка на риска" е определяне същността и размера на риска като функция на

опасността, уязвимостта и вероятността.
За територията на  община град Добрич са възможни:
- бедствия - земетресение, наводнение, суша, свлачища, бурни ветрове, смерчови

явления, прашни бури, горски и полски пожари, градушка, снегонавявания и обледявания,
огнища на заразни болести и епидемии по хората, животните и растенията;

- аварии - в рисковите обекти, работещи с взриво и пожароопасни материали,
промишлени и селскостопански отровни вещества и токсични газове;

- катастрофи - пътно-транспортни, железопътни, въздушни и от преднамерени действия.

Същност и последствия от най-характерните бедствия, аварии и катастрофи:
2.1. Наводнение
За община град  Добрич са характерни природни наводнения, предизвикани от падането

на обилни дъждове за кратко време или интензивно топене на снегове. В общината са възможни
локални наводнения и разливи, проявяващи се в районите около коритото на рeка ”Добричка”
или в ниските участъци и места в отделни квартали на територията на общината – местността
„Алмалии“, “Гаази баба”, градски парк ”Св. Георги” (по коригираната част на реката), по
свързващите улици по протежение на бул. ”Русия”, автогара, в района на “ДКЦ-2-Добрич”
ЕООД, в района на ул.“Копривщица, „Стоил Войвода“, „Индже войвода“, „Кубрат“, „Бузлуджа“,
„Карвуна“, в района на ТПК ”Свежест” и “Бряст” АД. Опасността от наводнения по коритото на
река „Добричка“ може да се увеличи поради натрупването на наноси, саморасли дървета и
тревиста растителност и на отпадъци от различен характер, попадащи в коритото на реката в
резултат на безконтролното изхвърляне на строителни материали и други битови отпадъци.
Наводнение е възможно и от липсваща или лошо изградена и поддържана канализационна
мрежа, неспособна да отведе водата от интензивни дъждовни валежи за кратко време.

В резултат на продължителни/интензивни проливни дъждове могат да се затлачват
(забентят) водостоци и мостови съоръжения и отделни ръкави на  реката, което ще предизвика
плитко наводняване/разливи, но на големи градски площи, повреди по уличните и тротоарни
съоръжения, заливане на партерни етажи и избени помещения на жилищни и стопански сгради,
съпроводено с вероятни човешки жертви (закъсняла евакуация), загуби на животни, готова
продукция, материални ценности, транспортни средства. Възможно е активизиране на
свлачищни процеси – в района на кв. ”Изгрев”.

На територията на общината няма изградени язовири, но реална опасност от наводнение
при  обилни дъждове представляват микроязовирите “Плачидол 1 и 2 ” (община Добричка),
които отстоят на около 4 км от Община  град Добрич. При преливане на язовира (скъсване на
стената) е възможно  образуване на невисока вълна и заливане на ниските части около  кв.
“Иглики” и приток „Сердика“ и по поречието на река ”Добричка, след ДКЦ-2, поради
неизвършената корекция на дерето в североизточната  му част. Общата дължина на  дерето
представляващо коригирана и некоригирана част  е около 11890 м.

Критично място се явяват и закритите участъци на река Добричка с бул. “Русия“ и до
ДКЦ-2, които поради голямата си подземна дължина представляват потенциална опасност от
затлачване със затруднен достъп за почистване и осигуряване на проводимост.

При пороен и продължителен валеж над голяма територия коритото на река Добричка се
явява като водосборно място на оттоците на естествения релеф на десетки хиляди декари
земеделска земя от съседни общини без задържаща растителност, което също е предпоставка за
нахлуване на водни потоци с обем, който не може да бъде поет от корекцията на реката с
последващи плитки разливи на голяма урбанизирана площ.
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2.2. Земетресение
Земетресението е трудно прогнозируемо бедствие. По тази причина и оценката на риска е

относителна и често отнасяна към статистическата информация и оценката на съпътстващи
явления и процеси в района.

Община град Добрич попада в обсега на Шабленската сеизмична зона с интензивност VІІІ
степен по скалата на МШК-64.

Влияние от затихващи сеизмични трусове са оказвали и земетресения с епицентър от
планина Вранча, Румъния, град Стражица и акваторията на Черно море без човешки жертви и с
леки повреди по инфраструктурата и сградния фонд.

2.3. Снегонавяване и обледяване
Снежните виелици и обледявания са едни от най-характерните зимни явления граничещи

с бедствия за територията на общината, предвид преобладаващите силни североизточни ветрове
и равнинния релеф. Тежките зимни условия са предпоставка за образуване на преспи и
възникване на голям брой пътно-транспортни произшествия. Част от кварталите или цялата
община могат да  останат с нарушено електро- и водоснабдяване, в следствие скъсани
електропроводи високо напрежение извън територията на общината и възникване на аварии в
отделни трафопостове.  При възникването на такива условия реално съществува възможността
от измръзване на хора, вследствие на ниските температури, намалената видимост и силния
североизточен  вятър. При образуване на поледици съществува опасност от локални натрупвания
на лед по електро мрежата, множество подхлъзвания и падания на хора придружени с фрактури
и навяхвания на крайниците.

При снеготопене вследствие на разликите дневна/нощна температура се образуват ледени
висулки, които са сериозна опасност за населението. Мероприятията по тяхното премахване,
особено на обществени места с масово движение на хора е една от основните задачи при разчета
на силите и средствата за справяне с бедствената ситуация.

2.4. Засушаване, градушка, гръмотевични и  ветрови бури, смерч
Климатичните особености  на общината (района) създават възможност за възникване на

продължителни засушавания, смерчове, бури, градушки и други метеорологични явления, които
нанасят значителни материални щети, загуби в прилежащите селскостопански земи и
потенциални човешки жертви.

Съществен проблем за общината са засушаванията. Предпоставка за тях са статистически
плавно повишаващата се средногодишна температура и малкото източници за питейна вода.
Водоснабдяването на общината е пряко свързано и с постоянното и устойчиво
електроснабдяване, поради многократното препомпване на водата до доставянето й за питейни
нужди.

Дълготрайни  засушавания възникват в резултат на циркулационни процеси през лятото и
есента и предизвикват спадане на почвените влагозапаси и косвено влияят върху масовите полс-
ки и горски пожари.

Градушките са по-редки метеорологични явления. Падат основно през летния период. По
продължителност са краткотрайни, малоразмерни и не нанасят трайни или фатални увреждания
на инфраструктурата или представляват опасност за живота на хората. В района на общината
липсва техника за борба с градушки.

Във връзка с географското местоположение на общината ветровите бури са често явление
целогодишно. Поривите на вятъра са достигали от 18 м/с до 25 м/с. Свързани са със  значителни
материални щети по покривни конструкции, счупени клони или изкореняване на цели изсъхнали
дървета, скъсани електропроводи.

Смерчовите явления са редки за територията на Община град Добрич. Нанасят
значителни щети, когато преминават над определена територия върху стопански обекти, горски
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и земеделски масиви, като не са изключени поражения на животни и човешки жертви. Те, като
правило, трудно се прогнозират.

2.5. Радиационно заразяване и замърсяване след авария в АЕЦ, трансграничен
пренос и източници на йонизиращо лъчение

За населението и територията на Община град Добрич няма пряка опасност от
радиационно заразяване и замърсяване, тъй като е отдалечена от зони на пряко въздействие  от
авария в АЕЦ.

Възможно е да се окаже в условия на повишена радиоактивност при авария в АЕЦ
“Козлодуй”, която е на около 360 км. от  град Добрич. Ще се заразят в определена степен
въздуха, почвата, водата, селскостопанската продукция, хората и животните на открито, сградите
и съоръженията от изхвърлените радионуклеиди и то при определени неблагоприятни
метеорологични условия.

Възможно е територията на общината да бъде радиоактивно замърсена от трансграничен
пренос на радиоактивни вещества, като за най-кратко време това може да стане при авария в
АЕЦ “Черна вода” в Р. Румъния, която е на около 100 км от град Добрич.

Потенциална опасност има от всички АЕЦ в други държави след продължителни
неблагоприятни метеорологични условия – посока и скорост на вятъра, дъжд, снеговалеж

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

2.6. Промишлена авария
Промишлените аварии са свързани с отделянето промишлени отровни вещества. Такива

аварии са възможни във фирми, осъществяващи дейности в обекти представляващи строежи
първа , втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, използващи
или съхраняващи промишлени отровни вещества /ПОВ/ и леснозапалими течности /ЛЗТ/.

На територията на Община град Добрич има един обект с висок рисков потенциал -
складово стопанство за втечнен нефтен газ пропан-бутан „Топливо“ АД-София (гара Север). За
посочения ОВРП е разработен Външен авариен план, съгласуван със съставните части на ЕСС и
одобрен от РИОСВ-Варна,  част от Плана за защита при бедствия.

В община град Добрич потенциално опасни обекти, съхраняващи и употребяващи ПОВ и
ЛЗТ са:

- Складово стопанство за газ пропан-бутан (гара Север) на „Топливо“ АД, София;
- „Агрохимикали“ АД – торове и препарати за растителна защита;
- „Тедива“ ООД –дружество за производство на мека мебел – леснозапалим дунапрен,

отделящ токсични вещества;
- „Месокомбинат Диск” ЕООД - хладилни инсталации с амоняк;
- „Аресгаз“, ЧТК-Варна - пожароопасна и взривоопасна газопреносната  мрежа с

природен газ;
- Акумпласт”АД – производство на пластмасови изделия с леснозапалим полипропилен,

отделящи токсични вещества;
- „Старт” АД, производство на акумулатори – сярна киселина;
- „Ксела“ АД – алуминиева паста, взривоопасно;
- Петролна база Добрич „Нафтекс Петрол” ЕООД – петролни продукти, пожароопасно
- бензиностанции и газостанции разположени на територията на общината – петролни

продукти, взривоопасно, пожароопасно
- “В и К Добрич ” АД Добрич, водоочистване и дезинфекция - хлор;
- железопътен и автомобилен превоз на опасни товари;
- складове на фирми, търгуващи с препарати за растителна защита – хербициди,

фунгициди, инсектициди.
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2.7. Биологично заразяване на хора, животни и растения.
Съществуващите производствено-икономически условия и структура на селското

стопанство, географското разположение на общината и влошената международна епизоотична и
епифитотична обстановка, пропуски при контрола 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.

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 замърсени предмети. Чрез въздушни маси може да бъде пренесена популация от насекоми.
Не е изключена и диверсия – най-често се заразяват неохраняеми водоизточници и помпени
станции, складови помещения,  фуражи, земеделски площи.

Размерите на огнището на биологично заразяване зависи от биологичните агенти, техните
количества и методите на приложение, от плътността на населеното място, от наличието на
възприемчиви животни и растения, от метеорологичните условия, от годишния сезон и характера
на времето в момента на появяването им.

2.8. Катастрофи  /с наземен, въздушен и ЖП транспорт
Катастрофата е внезапно събитие, явление или процес на действието на разрушителни

сили, съпроводено с тежки последствия, жертви, наранявания, разрушения и повреди, които
причиняват загуби, налагащи незабавна локализация, спасителна и непосредствена
възстановителна намеса в широк мащаб.

Катастрофите са особена категория бедствени събития, които могат за кратко време да
причинят смъртта на много хора.

Най-честите катастрофи са от пътно – транспортни произшествия с наземен транспорт.
Като основна причина е човешкият фактор – употреба на алкохол и неспазване на установените
правила за движение по пътищата.

Най - опасни за населението и околната среда са катастрофите  с  товарни автомобили
превозващи агресивни течности и газове. При катастрофи от този тип са възможни разливи на
агресивни течности  ( киселини, основи, разтворители, петролни продукти, хлор, амоняк и др. ) и
взривове причинени от газове ( пропан-бутан  и др.)

Размерите на поражение върху околната среда, хората и материалната част зависят преди
всичко от количеството на превозваните опасни товари.

На територията на Община град Добрич  са възможни и жп катастрофи, тъй като в
югозападната част на общината минава основен жп възел  оформен в две жп гари  “Добрич -
Север” и “Добрич - Юг”

На територията на общината са възможни и авиационни катастрофи. Над територията на
общината преминава въздушен коридор за прелитане на самолети. Възможни са и  катастрофи
със самолети и вертолети от селскостопанската авиация.

2.9. Свлачища, срутища, кални потоци.
На територията на община град Добрич няма условия за проявления на този вид бедствия.

Въпреки, че няма предпоставка за свлачища и срутища в резултат на неизградена
канализационна мрежа  в кв. „Иглика“ в резултат на обилни дъждове е възможно
активизирането на свлачищни процеси. Не е изключено в този райони на общината при
проливни дъждове да се появят и кални потоци, но без да причиняват щети.

2.10. Инциденти с взривни вещества и боеприпаси.
На територията на общината няма действащи военни формирования и складове с

боеприпаси. Не се извършват кариерни и минни взривявания. Вероятността от инциденти с
взривни вещества и боеприпаси до степен на бедствие е минимална. Възможни са инциденти от
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битов характер – неправилно боравене с химикали, битово отопление, газови бутилки,
фойерверки.

2.11. Пожари.
Горският фонд в община град Добрич възлиза на около 7600 дка, иглолистни,

широколистни и издънкови.
Насажденията са разположени основно в местността ”Дъбовете” и в полезащитни пояси.

Противопожарното осигуряване е затруднено, липсват естествени и изкуствени водоеми, което в
голяма степен затруднява пожарогасенето.

Основни причини за възникване на горските пожари са човешка небрежност или умисъл
и по-рядко природни бедствия.

Характерно за полските и горските пожари е бързото им разрастване на големи площи със
завихряне и прехвърляне на искри на големи разстояния и образуване на нови огнища, което
създава реална опасност за живота на екипите участващи в пожарогасенето, жилищни и
стопански постройки от крайни квартали и животни. В зависимост от особеностите на района
около общината, възникнали пожари в горски масиви се прехвърлят скоротечно в обработваеми
площи с полезни селскостопански култури и обратно.

За ограничаване на мащабите на възникнали пожари в горския фонд са изградени
минерализовани ивици и черни пътища между обработваемите площи.

Пожарите в градската част на общината (обществени, промишлени и битови сгради) се
причиняват основно от човешка дейност – палене на открит огън, работещи без контрол
отоплителни уреди, непочистени комини, неспазване на технически мерки за безопасност при
производствени и ремонтни дейности, неизправни технически съоръжения и по-рядко от
природни явления – мълнии. Поради спецификата на териториалното деление „община-град“ без
прилежащи села и преобладаващ сграден фонд от масивно строителство (бетон, тухла, метал,
трудногорими материали) опасността от пожар в големи мащаби е минимална. По-голям е риска
от пожар с „ефект на доминото“ в част от кв.“Изгрев“ и „Строител“ с концентрация на незаконно
построени и паянтови жилищни и стопански постройки.
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3. Оценка на риска
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( С ) ( И ) ( З ) ( О)

1 Наводнение В 3 високо 2 3 2 1 2.15 3 3 4 3 3.25 3 8.4
2. Земетресение В 4 високо 2 3 3 1 2.3 3 3 3 4 3.25 2 7.55
3. Снегонавяване и обледяване С 2 умерено 1 2 1 2 1.45 2 3 3 3 2.75 2 6.2
4. Радиационна авария С 3 умерено 2 1 1 3 1.7 3 2 2 2 2.25 2 5.95
5. Пожари С 2 умерено 2 2 2 1 1.9 2 3 3 2 2.25 1 5.15
6. Промишлена авария С 2 умерено 2 1 1 1 1.75 3 2 2 2 2.25 1 5
7. Свлачища, срутища, кални потоци D 1 ниско 1 2 1 1 1.25 1 1 1 1 1 1 3.25
8. Градушка B 1 ниско 1 2 1 2 1.15 1 1 1 1 1 1 3.15
9. Засушаване D 1 ниско 1 1 1 2 1.1 1 1 1 1 1 1 3.1
10. Ветрови бури C 1 ниско 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
11. Биологично заразяване на хора, животни,

растения D 1 ниско 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3
12. Катастрофи с наземен транспорт E 2 ниско 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
13. Катастрофи с ЖП транспорт E 1 ниско 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
14. Катастрофи с въздушен транспорт E 1 ниско 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
15. Инциденти с взривни вещества и

боеприпаси E 1 ниско 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
16. Други
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Методиката за разработване, анализ и оценката на риска е дадена в Приложение №10 към плана.

Изводи от анализа на възможните бедствия и оценката на риска.
 На територията на Община град Добрич е възможно възникването на различни по вид

бедствия, аварии и катастрофи, които могат да предизвикат 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 района на бедствието, ще се
нарушат жизнено важни системи за управление и нормалното функциониране на икономиката.
Най-сложна обстановка ще се създаде при разрушително земетресение, наводнение и
радиационно замърсяване.
 За овладяване на кризисните ситуации, намаляване на загубите и ликвидиране на

последствията е необходимо планиране и съгласуване на мероприятията по защитата на
населението от съставните части на единната спасителна система.
 Характерът на последствията от вероятните бедствия и аварии изисква готовност за

използване на всички способи и средства за защита на населението и местната икономика и
провеждане на предварителни мероприятия за недопускане и/или 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.
 При възникване на огнище на биологично заразяване от особена важност е

своевременно провеждане на профилактика, лечение и дезинфекция.
 Възможните последствия за населението при възникване на бедствия и аварии  налагат

непрекъснато и целенасочено обучение по способите за защита и самозащита, изграждане и
развитие на елементи от система за ранно предупреждение и оповестяване, както и своевременно
информиране на населението.
 За осигуряване провеждането на спасителните  и неотложните аварийно

възстановителни работи и осигуряване условия за живот в бедстващото население от общината е
необходимо създаването на запаси от материално-технически и финансови средства и
регламентиране на реда и начините за използването им.

РАЗДЕЛ ІІІ.  ПРЕВЕНЦИЯ

1. Цел и основни задачи
Целта на превенцията е да представи рамката, структурите, ролите, отговорностите и

процесите, които могат да бъдат приложени за въздействие върху рисковете и постигане на
дългосрочно намаляване на риска от бедствия.

За намаляване на рисковете, определени в Плана за защита при бедствия се разработва и
Общинска програма за намаляване на риска от бедствия. Тя изпълнява и целите на областната
програма за намаляване на риска от бедствия.

Основни задачи:
 анализ и оценка на рисковете от бедствия;
 планиране намаляването на риска от бедствия;
 разработване и изпълнение на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия;
 установяване, оценка на риска и мерки за защита на критичните инфраструктури;
 планиране на защитата при бедствия;
 създаването на организация за действие и взаимодействие между органите за управление

и силите за провеждане на мероприятия по защитата на населението и извършване на СНАВР;
 изграждане и поддържане на системи за наблюдение, ранно предупреждение и

оповестяване;
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 осигуряване на места и условия за временно настаняване на пострадали (засегнати) при
бедствия;
 осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита;
 поддържането в добро състояние на общинските и местните пътища;
 защитата на водоизточниците, поддържане на готовност при недостиг на питейна вода за

осигуряване на допълнителни пунктове за снабдяване с вода и включване във водоснабдителната
система на допълнителни водоизточници;
 обучение и практическа подготовка на администрацията силите за реагиране,

доброволните формирования и населението;
 определяне на реда за уведомяване на органите на изпълнителната власт и населението

при заплаха или възникване на бедствие;
 възлагане и участие на дружества със строително-монтажна и пътностроителна дейност

във възстановителните работи и по осигуряването и поддържане на пътища

2. Определяне на мерки за превенция и методи за постигане.
Мерките за предотвратяване или намаляване на риска и последиците от бедствия се

внасят на базата на резултатите от експертизите за оценка на риска от възникване на бедствия на
територията на общината. Те могат да бъдат организационни и практически приложими.
Мерките са измерими успехи, които допринасят за изпълнение на планираните резултати
посочени в ПЗБ. Мерките трябва да бъдат ясни, постижими и измерими.

Методите са процесите, ресурсите и действията, чрез които ще се постигне изпълнението на
мерките, определени от СНРБ.

С ПЗБ се определят най-важните мерки, които ще допринесат за постигането на очакваните
резултати.

2.1. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия при
земетресения
 познаване на националното сеизмично райониране и сеизмичния риск на района, в

който е територията на община Добрич;
 упражняване на строг контрол за стриктно спазване на съответната действаща

нормативна уредба при териториално-устройственото планиране, инвестиционното проектиране
и изпълнението и експлоатацията на строежите;
 обучение и практическа подготовка органите на изпълнителната власт, силите за

реагиране и населението;
 подготовка на заявки за експертиза на състоянието на критичните обекти и съоръжения;
 набелязване на съоръжения за рехабилитация или изграждане и изготвяне на

предложение за включване в националната програма за защита при бедствия;

2.2. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от наводнения
 предварителна оценка на риска от наводнения, която има за цел да определи районите с

потенциален риск от наводнения;
 съставяне на карта на райони под заплаха от наводнения;
 изграждане и поддържане на средства за оповестяване, измервателна апаратура и

постоянно дежурство от дежурни длъжностни лица, като компоненти от системата за
наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване
 набелязване на съоръжения за рехабилитация или изграждане и изготвяне на

предложение за включване в националната програма за защита при бедствия;

2.3. Мерки за намаляване на последствията при радиационна авария
 поддържане в непрекъснат режим на работа на системата за радиационен мониторинг;
 поддържане на система за оповестяване при възникване на авария в АЕЦ или

регистриране на трансграничен пренос;
 поддържане на екипи за провеждане на спасителни и неотложни аварийно
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възстановителни работи (СНАВР) – по план на РД ПБЗН;
 периодично обучение на администрацията и населението;
 навременно информиране на населението при радиационна авария или при

трансграничен пренос

2.4. Мерки за предотвратяване или намаляване на последствията при авария с опасни
вещества
 информиране на населението за наличието на предприятия и съоръжения, на чиято

територия се използват и/или съхраняват опасни вещества в размери, които могат да предизвикат
крупна промишлена авария;
 прогнозиране на последствията от възникване на промишлени аварии, в зависимост от

вида, количеството, вредното въздействие и разпространение на отделените промишлени
отровни вещества;
 подготовка и поддържане в готовност за действие на силите и средства, предназначени

за предотвратяване и ликвидиране на последствията от аварии с отделяне на опасни вещества;
 изграждане и поддържане на локални системи за оповестяване на населението при

опасности от възникване на аварии с отделяне на опасни вещества;
 осигуряване на работниците, служителите и населението от застрашените зони на

заразяване от промишлени отровни вещества с индивидуални средства за защита.

2.5. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от биологично
заразяване
 мониторинг на рискови райони;
 приемане, обработка, обобщаване и обмен на информацията;
 информиране и обучение на населението за възможните рискове и действията при

биологично заразяване;
 планиране, създаване и съхранение на материални запаси (лекарства, ваксини,

препарати, тестове и др.) за подпомагане при биологично заразяване;

2.6. Мерки за предотвратяване или намаляване на риск и защита от свлачища
 мониторинг на свлачищните райони;
 недопускане на висока плътност на застрояване в свлачищни райони;
 надеждно отвеждане на дъждовните повърхностни води и задължително изграждане на

канализационни системи за отпадните води;
 изграждане на дренажни системи с цел понижаване на нивото на подпочвените води;
 при необходимост изграждане на подпорни стени (от бетон или от камъни-т.н.

„гамбиони”).

2.7. Мерки за предотвратяване и намаляване на големи пожари
 изследване, анализ и оценка на риска за възникване на големи пожари в обекти от

промишлеността и критичната инфраструктура;
 изготвяне на списък на потенциално опасните обекти (ПОО);
 създаване на организация по осъществяването на държавен противопожарен контрол в

ПОО и предприемане на превантивни мерки, целящи намаляване на предпоставките от
възникване на пожари в обекти от промишлеността и критичната инфраструктура (по план на
ПБЗН);
 създаване на условия за провеждане на успешно пожарогасене и евакуация при

евентуално възникнали пожари;
 изследване, анализ и оценка на риска от големи пожари в горски и земеделските площи;
 създаване на организация по осъществяването на мероприятия за обезопасяване на

земеделските масиви за предприемане на конкретни мерки целящи намаляване на
предпоставките от възникване на пожари;
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2.8. Мерки за намаляване на последствията при обилни снеговалежи, снежни бури и
заледяване
 покривните конструкции да бъдат оразмерени да понасят съответните обилни

количества сняг;
 инфраструктурата на общината да е готова да работи при тежки зимни условия;
 при необходимост да се спира движението по общинската пътна мрежа до нейното

почистване и обезопасяване;
 поддържане на запаси от материали, необходими за поддържане на пътната

инфраструктура при тежки зимни условия;
 непрекъснато следене на метеорологичните бюлетини за своевременно реагиране при

очаквани обилни снеговалежи;
 обучение и информиране на населението за поведение и действие при снегонавяване и

обледяване.

2.9. Общи:
 непрекъснато поддържане и актуализиране на общинския план за защита при бедствия –

в аналитичната му част при възникване на бедствие и в приложната му част на силите и
средствата за ликвидиране на последствия от бедствия;
 провеждане на мероприятия за усвояване на плана за защита при бедствия - обучителни

семинари и практически занятия по взаимодействие между органите за управление, силите за
реагиране и населението - по елементи или цялостно;
 планиране на финансови средства в общинския бюджет за разходи за абонамент за

поддържане на готовност на автотракторна и инженерна техника за реагиране при бедствия,
непосредствени разходи за извършване на дейности по защитата при бедствия, резерв за
осигуряване на неотложна помощ на пострадали лица при бедствия, включваща: изхранване и
временно настаняване на пострадалите лица, домашни и селскостопански животни, раздаване на
облекло, завивки и битово имущество на пострадали лица, предприемане на други непланирани
мерки.

РАЗДЕЛ ІV.  ГОТОВНОСТ

1. Цел и основни задачи
Целта на раздела е да се извърши преглед на текущите нива на организационна

готовност и готовността на населението, представяне на капацитета и възможностите за
реагиране и възстановяване при бедствия.

Основни задачи:
 Описание на текущите нива на готовност на съставните части на ЕСС и готовността на

населението, въз основа на получените резултати за „Готовност“ в раздел ПРОФИЛ НА РИСКА
на ПЗБ;
 Описание на проблемите, които възникват от текущите нива на готовност, свързани със

спецификата на района на община Добрич;
 Описание на мерките, свързани с поддържането и подобряването на готовността,

включващи планиране, обучение и тренировки;
 Описание на методите и средствата, необходими за изпълнение на мерките;
 Посочване на задълженията, подпомагащи планирането на готовността;

"Готовност" са знанията и способностите на държавни структури, организации,
общности и хора, които спомагат за предвиждането, реагирането и ликвидирането на
последствията от вероятни, неизбежни, случващи се или случили се бедствия, постигнати в
резултат на предварително предприети действия.
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Готовността за справяне с бедствия  включва планиране, обучение, тренировки на
съставните части на ЕСС и населението.

Готовността се състои от два отделни, но свързани аспекта:
Готовност на съставните части на ЕСС – готовността на местните власти, службите за

спешно реагиране, лечебни и здравни заведения, неправителствени организации и т.н. За да бъде
ефективно планирането на готовността на общинско ниво, в процеса на управление на риска от
бедствия се включват всички заинтересовани страни (местните власти, службите за спешно
реагиране, доставчиците на основни стоки/услуги, териториалната администрация и
териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, включително
частния бизнес).

Проблеми на готовността на съставните части на ЕСС могат да бъдат:
 Липса на достатъчно сили  за адекватна намеса при бедствия (сили на местните власти за

реагиране и възстановяване, части на ЕСС, доброволци и др.);
 Персоналът за координация при реагиране и възстановяване не е подходящо обучен за

ефективно изпълнение на задълженията си.
 Липса на информация за достъпни ресурси и начина на привличането им.
 Координацията между съставните части на ЕСС в случай на бедствия не е на

необходимото ниво.
 Не са включени в ПЗБ, доставчиците на основни стоки/услуги, които са от значение за

реагирането и възстановяването при бедствия

Готовност на населението – способността на общности, семейства и лица за адекватно
реагиране при бедствия. Дейностите свързани с обучението на населението за начините на
поведение и действие и за изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия играят
ключова роля за създаването на готовност на населението.

Идентифицирането на проблемите свързани с готовността формират основата за
определяне на целите за готовност, които са включена в разработването на ПЗБ. В тази връзка
следва да бъде поставен акцент върху тези проблеми, които са най-належащи и тези, които ще
бъдат от най-голяма полза за ЕСС и общността.

Проблеми на готовността на съставните части на ЕСС могат да бъдат:
 Ниско ниво на обществена информираност за опасностите, възможните последствия и

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

ранно предупреждение и оповестяване при бедствия (формално, неформално и естествено);
 Липса на ключови показатели за готовността на населението (като съотношението на

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

2. Мерки за готовност
 Осигуряване на достатъчно сили и средства за справяне с възникналото бедствие;
 Постигане на изискващото се ниво на взаимодействие и координация между участниците

в реагирането и възстановяването при бедствия;
 Осигуряване посрещането на първоначалните нужди на населението и участниците;
 Повишаване информираността на населението.

3. Методи за изпълнение на мерките за готовност
 Разработване на най-тежките сценарии за бедствия в зависимост от определените

рискове и преценка на необходимите сили и средства за справяне с тях;
 Провеждане на обучения, тренировки и учения за подобряване на готовността за

реагиране при бедствия,  взаимодействието и координацията на органите на изпълнителната
власт и съставните части на ЕСС;
 Включване на доставчиците на основни стоки/услуги на територията на общината;
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 Провеждане на обучение на населението за рисковете от бедствия, начините на
поведение и действие и за изпълнението на необходимите защитни мерки;
 Подобряване информираността на населението и действията, които следва да

предприемат според съответната опасност;
 Отговорните структури и времева рамка за изпълнението на всяка от дейностите;

РАЗДЕЛ V.  РЕАГИРАНЕ

"Реагиране" са действията, които са предприети непосредствено преди, по време на
или незабавно след бедствието с цел спасяване на човешки живот, намаляване на въздействията
върху здравето, осигуряване на обществената безопасност и на основните потребности на
засегнатите хора.

1. Цел и основни дейности по защита на населението
Целта на раздела е да регламентира принципите за реагиране, приоритетите, системите,

организационната рамка, функциите и задачите на съставните части на ЕСС (структурите и
организациите на общинско ниво, партньорски организации), които ще бъдат задействани,
развърнати и координирани по време на бедствие.

Основни дейности по защита на населението:
 предупреждение;
 изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;
 оповестяване;
 спасителни операции;
 оказване на медицинска помощ при спешни състояния;
 оказване на първа психологична помощ на пострадалите и на спасителните екипи;
 овладяване и ликвидиране на екологични инциденти;
 защита срещу взривни вещества и боеприпаси;
 операции по издирване и спасяване;
 радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии с опасни

вещества и материали и срещу ядрени, химически и биологични оръжия;
 ограничаване и ликвидиране на пожари;
 временно извеждане, евакуация, укриване и предоставяне на индивидуални средства за

защита;
 извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
 ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични взривове,

епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести;
 други операции, свързани със защитата.

2. Мерките за реагиране:
 Осигуряване на високо ниво на ангажираност/отговорност от всички институции и
организации при планиране на процеса на реагиране;
 Подобряване на управлението и координацията за изпълнение на ПЗБ по време на
бедствие. - Обезпечаване на ефективно изпълнение на ПЗБ по време на бедствие.
 Подобряване на разпоредбите касаещи вземането на решения при защита на населението,
като същите да бъдат подкрепени с подходящ научен и технически съвет/мнение.

Възможност за оказване на помощ на други общини или области, ако това се налага  (например
при евакуация).

3. Методи за осигуряване изпълнението на мерките за реагиране
 Посочване на ролите, функциите и способностите на частите на ЕСС на местно ниво,

отговорни за реагирането при бедствия;
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 Описание на условията за сътрудничество и координация между съставните части на
ЕСС;
 Описание на системата за ранно предупреждение и оповестяване на съответния щаб за

изпълнение на ПЗБ;
 Описание на структурата, функциите и ролите на щаба за изпълнение на ПЗБ;
 Определяне на общи принципи за реагиране на всички части на ЕСС, предвидени в ПЗБ;
 Определяне на принципите или критериите за реагиране при бедствие на територията на

община Добрич;
 Мерки на базата на  идентифицирани в практиката проблеми при реагиране, целящи

подобряване на организацията;
 Конкретни мерки, методи и/или средства за постигане на желаните резултати;
 Приет регламент за реагиране на силите на ЕСС;
 Ясно описание на ролите, функциите и отговорностите при реагиране;
 Средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите;
 Реда за осъществяване на наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване (чл. 11 от

ЗЗБ) при различни опасности;
 Реда за обявяване на „бедствено положение“;
 Ясно установени информационни протоколи, така че информацията, отнасяща се до

бедствието и неговите последици, да е ефективно събрана, анализирана и споделена;
 Описание на процеса на преход към по-високо ниво на управление при бедствия (от

общинско към областно);
 Описание на процеса на преход към възстановяване.

„Бедствено положение“ е режим, който се въвежда в зоната на бедствието от
определените в закона органи, свързан с прилагането на мерки за определен период от време с
цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи.

Планът за защита при бедствия се въвежда след обявяване на “Бедствено положение” в
приложната си част (Специализирани планове), според вида на бедствието.

Бедствено положение се обявява, при условие че се случва, случило се е или има
опасност да се случи бедствие, свързано със:
 загуба на човешки живот, и/или
 увреждане на здравето на хората, и/или
 значителни вреди на имуществото и/или икономиката, и/или
 значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата

или въздуха с химически, биологически или радиоактивни вещества и материали или с
унищожаването на биологични видове.

Кметът на общината обявява със Заповед “Бедствено положение” за цялата територия
на общината или за част от нея.

Заповедта влиза в сила незабавно и се разгласява, чрез средствата за масово осведомяване.
Копие от заповедта  се изпраща незабавно на областния управител  и на Министъра  на

вътрешните работи.
Срокът на действие в състояние „бедствено положение“ е  7 дни от датата на обявяването

му.
При необходимост срокът на действие може да бъде удължен до 30 дни след съгласуване

с областния управител.
Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата,

послужили за основание за обявяването му със заповед на кмета.

4. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на
предвидените мерки
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4.1. Кметът на общината:
4.1.1. По превенция на дейностите свързани със защитата от бедствия
- организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината;
- организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или

намаляването на последиците от бедствия;
- създава организация за ранно предупреждение за бедствия;
- планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за защита при бедствия;
- създава със заповед общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при

бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл. 62а, ал. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 64, ал. 1, т. 10;
- координира и контролира разработването и изпълнението на общинската програма за

намаляване на риска от бедствия;
- координира и контролира разработването и изпълнението на общинския план за

защита при бедствия;
- осигурява способностите за реагиране на общината;
- организира и отговаря за обучението на общинската администрация и населението на

съответната община, за начините на поведение и действие при бедствия и изпълнение на
необходимите защитни мерки;

- предоставя данни за изготвянето на областната програма за намаляване на риска от
бедствия и на областния план за защита при бедствия;

- осигурява фургони за живеене, сглобяеми къщи или палатки, ако не разполага с
резервни жилища по чл. 45 от Закона за общинската собственост.

4.1.2. При възникване на бедствия на територията на общината:
- може да обяви бедствено положение на територията на общината
- със заповед определя ръководител на операциите в района на бедствието;
- може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на помощ в

съответствие с възможностите им;
- може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни формирования;
- може да поиска обявяване на бедствено положение от областния управител, когато не

могат да бъдат обезпечени дейностите по чл. 19, ал. 1 от ЗЗБ чрез изпълнението на общинския
план за защита при бедствия;

- организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на
пострадалите лица;

- организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението
при бедствия и оказва съдействие на органите на Агенцията за социално подпомагане при
извършване на анкетата по чл. 55, ал. 3;

- организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при
бедствия.

- осигурява фургони за живеене, сглобяеми къщи или палатки, ако не разполага с
резервни жилища по чл. 45 от Закона за общинската собственост.

4.2. Общинският щаб за изпълнение на общинския План за защита при бедствия:
- анализ и оценка на обстановката при бедствие;
- предлага на кмета на общината за одобрение решения, относно необходимия обем и

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

- осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на
бедствието;

- информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприетите
действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия;

- докладва на кмета на общината за хода на провежданите защитни мероприятия.
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4.3. Общински съвет за намаляване на риска от бедствия
- разработва и координира дейностите по изпълнението на общинската програма за

намаляване на риска от бедствия;
- разработва, преразглежда и актуализира общинския план за защита при бедствия;
- прави преглед и изготвя годишен доклад до Областния съвет за намаляване на риска от

бедствия.

4.4. Органи по опазване на обществения ред – Първо Районно управление на
МВР-Добрич

- Охрана на обществената и частната собственост в бедстващите райони.
- Поддържане на проходи в районите, пострадали при бедствие с цел осигуряване

на маршрути и условия за въвеждане на формирования на спасителни екипи от съставните части
на Единната спасителна система. Съдействие на медицинските екипи при оказване на първа
помощ на пострадали и установяване самоличността на загиналите.

- Контрол по спазване на безопасността на движение при транспортиране на стоки
от първа необходимост, медикаменти и други към засегнатите и отцепени райони.

- Осигуряване на изолирането на райони (квартали) и осигуряване на
пропускателен режим при налагане на забрана за движение.

- Осигуряване на реда и безопасността при евакуиране на населението и
разсредоточаване на материалните ценности от бедстващите райони.

- Активни мерки за пресичане на възможна паника и безредици, своевременно
разкриване на криминални престъпления, борба с мародерствата и пресичане на нарушения на
обществения ред.

4.5. Задължения на юридически лица и еднолични търговци
- юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи

дейност в обекти, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "г" или "д" от Закона за
устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствие, разработват
авариен план на обекта;

- утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелствата в плана;
- организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план най-малко

веднъж годишно;
- предоставят на кмета на общината информация за изготвяне на общинския план за

защита при бедствия относно, източниците на рискове от дейността им, вероятните последствия
при аварии и начините за ликвидирането им, възможните въздействия върху населението и
околната среда, мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи в обекта;

- при възникнала авария в обекта са длъжни незабавно да започнат провеждането на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, да съобщят за аварията на
съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на
населението" - МВР и на кмета на община, да предоставят на съставните части на единната
спасителна система информация за взривни вещества, опасни химически вещества, източници на
йонизиращо лъчение, както и друга информация за опасности за живота и здравето на хората,
при участие на екипи от единната спасителна система да им сътрудничат при отстраняване на
аварията, да осигурят безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на аварията и нейното
ликвидиране;

- изграждат и поддържат локални системи за оповестяване за осигуряване на ранно
предупреждение на персонала, компетентните органи и населението;

- създават, подготвят и поддържат в готовност силите и средствата по ал. 1, т. 4 и 5 и
средства за защита на работещите на територията на обекта;

- провеждат обучение на работещите за защита при бедствия.
Юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в сгради за

обществено обслужване, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "д" от Закона за
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устройство на територията, както и в лечебни заведения за болнична помощ, училища и детски
градини, независимо от тяхната категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията,
изготвят план за защита при бедствия на пребиваващите:

- утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелствата в плана;
- организират провеждането на тренировки за изпълнение на плана най-малко веднъж

годишно;
- провеждат обучение на персонала за защита при бедствия.
Юридическите лица и едноличните търговци - оператори на радио- и телевизионни

програми, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, при поискване от оперативните центрове на единната спасителна система предават
незабавно и без изменение на съдържанието и на смисъла неотложна информация, необходима
за защитата на населението, съгласно сключените споразумения.

Всяко юридическо лице е длъжно:
- да понесе ограниченията във връзка с обявено бедствено положение, произтичащи от

мерките, приложени от компетентните служби при провеждане на дейностите по защитата;
- да окаже съдействие в съответствие с възможностите си по искане на кмета на община

или на ръководителя на операциите;
- да допусне при необходимост от провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи влизането на спасителни екипи и техника, извършване на теренни
преустройства, изграждане на съоръжения за защита от рискови фактори, разчистване на
поземлен имот и отстраняване на сгради или техни части, съоръжения и насаждения, когато е
собственик, ползвател или управител на недвижимия имот;

- да допусне безвъзмездно разполагането на съоръжения на системите за ранно
предупреждение и оповестяване в недвижимите имоти, които са негова собственост, и да
осигури достъп до тях за експлоатацията им;

- да не възпрепятства достъпа на оправомощени длъжностни лица до колективните
средства за защита за контрол, профилактика и ремонт;

- да вземе мерки за предпазване на имуществото си от вреди и за ограничаване на
вредите от бедствието, както и да спазва предписанията на компетентните органи за
отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди.

4.6. Задължения на физическите лица
- Да понесат ограниченията във връзка с обявено бедствено положение,

произтичащи от мерките, приложени от компетентните служби при провеждане на дейностите
по защитата;

- Да помогнат на всяко друго физическо лице, чийто живот или здраве са поставени
на риск вследствие на бедствие, при условие че не рискува своя живот или здраве;

- Да информират съответния център за спешни повиквания или по друг начин да
търси възможност за предоставяне на помощ, когато не е в състояние да предостави
необходимата помощ лично;

- Да окажат съдействие в съответствие с възможностите си по искане на кмета на
община или ръководителя на операциите;

- Да допуснат при необходимост от провеждане на спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи влизането на спасителни екипи и техника, извършване на
теренни преустройства, изграждане на съоръжения за защита от рискови фактори, разчистване
на поземлен имот и отстраняване на сгради или техни части, съоръжения и насаждения, когато е
собственик, ползвател или управител на недвижимия имот;

- Да предоставят на ръководителя на спасителния екип информация за опасностите,
които биха могли да застрашат живота и здравето на спасителите или на населението;

- Да допуснат безвъзмездно разполагането на съоръжения на системите за ранно
предупреждение и оповестяване в недвижимите имоти, които са негова собственост, и да
осигури достъп до тях за експлоатацията им;

- Да не възпрепятстват достъпа на оправомощени длъжностни лица до колективните
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средства за защита за контрол, профилактика и ремонт;
- Да вземе мерки за предпазване на имуществото си от вреди и за ограничаване на

вредите от бедствието, както и да спазва предписанията на компетентните органи за
отстраняване на източниците на опасност за причиняване на вреди;

- допускат оправомощените длъжностни лица за извършване на съответните оценки
и анкети, необходими във връзка с предоставянето на помощта от дирекция „Социално
подпомагане“

5. Управление при бедствия
5.1. Взаимодействие и координация между съставните части на ЕСС

Взаимодействието и координацията между съставните части на единната спасителна
система се осъществява чрез Оперативния център на РД "Пожарна безопасност и защита на
населението" - МВР.

Оперативният център:
- приемат и оценяват информация за възникнали бедствия;
- уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и кмета на

общината и координират по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни
процедури;

- извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт,
съставните части на единната спасителна система и населението при бедствия;

- по искане на ръководителя на операциите организират включване на предвидените в
плановете за защита при бедствия съставни части на единната спасителна система, както и на
допълнителни сили и средства.

Кмета на общината със своя заповед определя ръководител на операциите в района на
бедствието.

Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система,
участващи в изпълнението на дейностите в района на бедствието, се извършва от
ръководителя на операциите, който следва да притежава необходимата експертиза и опит в
зависимост от характера на бедствието. Ръководителят на операциите организира и контролира
изпълнението на одобрените решения на щаба за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия.

Ръководителят на операциите при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи има право да:

- забрани или ограничи влизането на лица в района на бедствието;
- нареди временно извеждане на лица от района на бедствието;
- разпореди незабавно извършване или спиране на строителни работи, теренни

преустройства или разрушаване на строежи или части от тях с цел предотвратяване или
намаляване на негативните последици от бедствието;

- поиска от юридически или физически лица предоставяне на помощ в
съответствие с възможностите им;

- създаде щаб на ръководителя на операциите с представители на участващите
екипи от единната спасителна система;

- раздели района на бедствието на сектори или на участъци, да определи техни
ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях.

5.2. Предупреждение и оповестяване при опасност или възникване на бедствие
5.2.1 чрез Система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на

изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система - предава
информация на членовете на Щаба, Оперативен дежурен и съставните части на ЕСС за
потенциална заплаха или настъпило бедствие с речева информация по телефона;

5.2.2. чрез тел.112 – към съставни части на ЕСС - предава получена информация на
Оперативен дежурен в общината, на ОЦ в РД-ПБЗН, Оперативен дежурен в ОД МВР, ЦСМП по
телефон;
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КМ Е Т  НА О БЩИ НА

Щаб за изпълнение на
общинския план

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т
Н а ц и о н а л е н  щ а б

Други сили и средства на ЕСС
в общината

5.2.3. чрез ОЦ в РД ПБЗН-МВР Добрич – към съставни части на ЕСС - предава
получена информация на Оперативен дежурен в общината, Оперативен дежурен в ОД МВР,
ЦСМП;

5.2.4. чрез Областен оперативен дежурен – към съставни части на ЕСС –
предава получена информация на ОЦ в РД-ПБЗН, Оперативен дежурен в общината за
потенциална опасност или настъпило бедствие на територията на съседна община

5.2.5. чрез Оперативния дежурен в общината – към съставни части на ЕСС –
предава получена информация на ОЦ в РД-ПБЗН, Оперативен дежурен в ОД МВР, ЦСМП,
областен оперативен дежурен, кмета на общината, членове на Щаба за изпълнение на общинския
план за защита при бедствия (по указания според обстановката)

5.2.6. чрез мегафони – към населението - в района на потенциалната опасност или
при настъпило бедствие за указания и/или действия за евакуация и разсредоточаване;

5.2.7. чрез средства за масово осведомяване – към населението - от кмета на
общината, от РД ПБЗН-МВР Добрич, чрез “Таблицата за сигналите при различните видове
опасности и средствата за предаването им” за създала се потенциална опасност или при
настъпило бедствия за указания и/или действия за евакуация и разсредоточаване, за текуща
информация

Ред за уведомяване, взаимодействие и координация на органите на изпълнителната
власт и съставните части на единната спасителна система

РАЗДЕЛ VІ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ

Възстановяването включва координираните усилия и процеси по осъществяването на
краткосрочни по време и непосредствено след събитието мерки за подпомагане и
възстановяване,

СИЛИ ЗА РЕАГИРАНЕ В ОБЕКТА

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Щаб за изпълнение на областния план

МИНИСТЕРСТВО на вътрешните работи
ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“

Съставни части на
ЕСС

Министерства и ведомства
РД “ПБЗН”
ОД МВР
ЦСМП
БЧК
Общини
Търговски д-ва и ЕТ
Доброволни формирования
Въоръжени сили

ОЦ ПБЗН-МВР
ЕЕН тел. 112
058 658 112

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Ръководител
на операциите

ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
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Възстановяването е ключова част от процеса на управление на риска от бедствия.
Планирането на ефективно възстановяване допринася за установяването на функции и

разпоредби касаещи защитата на населението от бедствия.
Планирането на ефективно възстановяване увеличава темпа, с който общностите на

територията на общината могат да възобновят своите ежедневни дейности.

1. Цел и основни задачи
Целта на раздела е да се определят мерките, включително ролите, отговорностите,

структурите и дейностите, които могат да бъдат изпълнени в помощ на населението и бизнеса за
възстановяване от бедствия.

Основни задачи
 Определяне на ясни и постижими цели за възстановяването;
 Определяне на етапите, реда и управлението на процеса по възстановяване;
 Кога и как се активират етапите и разпоредбите по възстановяването;
 Посочване на отговорните лица и техните задължения;
 Участие на неправителствени организации и населението (управление на

предоставянето на помощи, даренията и доброволчество);
 Оценки на първоначалните нужди и щетите:

- подслоняване/ настаняване;
- състояние на общността – включващо както степента на персоналните загуби на

собственост, така и нивото на прекъсване на социалните функции.
- инфраструктура – услуги като електричество, вода, транспорт и др.
- здравеопазване;
- поражения за икономиката – прекъсване на нормалната стопанска дейност
- околна среда – оценка на безопасността и статуса;

 Участие на неправителствени организации и населението (управление на предоставянето
на помощи, даренията и доброволчество);
 Описание на мерки, методи и ресурсите за ограничаване на последствията и

възстановяване;
 Предоставяне на информация на населението;
 Финансово осигуряване (ясно посочени условия за финансиране на възстановяването и

подпомагането както на общинско ниво, така и от други източници);
 Ред за докладване (описание на процеса за представяне на доклади от екипа по

възстановяване).
В процеса на възстановяване след бедствия трябва да се използват всички възможности за

намаляване на рисковете от бъдещи събития.

2. Мерки за възстановяване:
 Осигуряване на високо ниво на ангажираност от всички институции, ведомства и

неправителствени организации при планиране на процеса на възстановяване;
 Провеждане на обучение по възстановяване;
 Ясно определяне на ролите на институциите, ведомствата и неправителствените

организации на местно ниво в процеса на подпомагане и възстановяване.

3. Дейности за подобряване на възстановяването
 Обучение на персонала за ролите и отговорностите по време на възстановяване от

бедствия;
 Планиране и участие в тренировки/учения по възстановяване;
 Изграждане на мрежи с различни институции, ведомства и неправителствени
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организации, които ще оказват съдействие по време на възстановяване;
 Подобряване на текущата издръжка на силите и средствата на единната спасителна

система – от ресорните им министерства;
 проектиране и извършване на капитално строителство, изграждане и поддържане на

системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия;
 осъществяване на международно икономическо и техническо сътрудничество в областта

на защитата при бедствия;
 предоставяне на общински имоти и движими вещи за целите на защитата при бедствие;
 подобряване на социалните и обслужващи дейности;
 предоставяне на общински имоти и движими вещи за целите на защитата;

РАЗДЕЛ VІІ.  МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

От съществено значение е непрекъснато да се наблюдава и оценява напредъка по
постигането на поставените цели и задачи в ПЗБ, както и поддържане на актуалността на плана.

1. Цел и основни задачи
Целта на раздела е да осигури основа за наблюдение и оценка на ПЗБ и дейностите по

неговото изпълнение.
Основни задачи:
 Определяне на ясно и кратко изложение на принципи и критерии за мониторинг и

оценка на ПЗБ;
 Описание на процеса за мониторинг и оценка на ПЗБ за изпълнението на функциите,

дейностите и задачите, възложени с него;
 Описание на процеса за актуализация и преразглеждане на ПЗБ, включително за

поддържане на актуални процедури и списъци с ресурси.
Мониторингът и оценката осигуряват „обратна връзка“ в рамките на процесите за оценка

на риска, превенция и възстановяване, позволяващи сравнение между действителните и
желаните състояния.

Оценката може да се извърши по време на прегледа на плана, също така може да се
извърши в ключови етапи. Като добра практика е извършването на периодичен преглед  на
актуалността и приложимостта на всеки един раздел от ПЗБ.

2. Процес за преглед на ПЗБ
При оценяването дали ПЗБ е адекватен, следва да се преценява дали същият е точен,

практически приложим, обхваща всички необходими функции и осигурява необходимата
координация между организациите и институциите включени в ПЗБ.

Точността се оценява чрез проверка дали съществуват съответстващи, пълни и актуални
приложения в ПЗБ, връзките към организациите и определените функции и ресурси са пълни и
актуални, структурирането на частите на ЕСС и щаба за изпълнение на ПЗБ съответстват на
тяхното описание в ПЗБ.

Практическата приложимост се оценява като се вземе предвид дали съставните части на
ЕСС и юридически лица, включени в ПЗБ са в състояние да осъществят определените им
функции, описани в плана, организациите представени в СНРБ и съставните части на ЕСС в
общината разполагат с необходимите ресурси, за да бъдат в състояние да изпълняват техните
функциите описани в ПЗБ.

Обхватът се оценява чрез проверка за наличието на опасности, които не са разгледани в
ПЗБ, разглеждане на механизмите за въздействие чрез превенция, готовност, реагиране и
възстановяване по отношение на разгледаните рискове, оценка на адекватността на
съществуващите връзки между ПЗБ и плановете на участващите организации и институции.

Координацията се оценява като се вземе предвид  дали ролите и отговорностите са ясно
дефинирани, описанието на това как институциите ще работят заедно в случай на бедствие е
недвусмислено, функциите в ПЗБ са ясно описани, целите и задачите на ПЗБ са в съответствие с
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целите и задачите на ОСНРБ, заложените мерки в ПЗБ са в съответствие с тези в Националния
план за защита при бедствия.

3. Актуализация на плана
За поддържане на актуален план следва да бъде въведен ефективен механизъм с ясни

отговорности и правила. Необходимо е да се посочи кой отговаря за поддържане актуалността на
плана, включително и на списъците на ресурсите, периодичността за преразглеждане и
актуализиране на плана и как ще се осъществи координацията.

Актуализации на плана задължително се правят при организационни промени или промени в
процедурите, както и при други събития, които оказват въздействие по изпълнението на плана и
процедурите. ПЗБ може да се преразглежда по всяко време от съответния СНРБ, като може да
бъде изменен, допълнен, отменен или заменен по реда на ЗЗБ.

“План за защита при бедствия на Община град Добрич“ е “отворен документ“ с
възможност за актуализации при промени на нормативната уредба и силите и средствата,
участващи в превенцията и аварийно-възстановителните дейности  на последствията от бедствия
с цел осигуряване на “работещ режим“ на плана.

РАЗДЕЛ VІІІ.  ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 – „План за действие при наводнение“;
Приложение №2 – „План за действие при земетресение“;
Приложение №3 – „План за действие при снегонавяване и обледяване“;
Приложение №4 – „План за действие при радиационна авария, трансграничен пренос на

радиоактивно замърсяване и инциденти с източници на йонизиращо
лъчение“;

Приложение №5 – „План за действие при пожар“;
Приложение №6 – „План за действие при промишлена авария“;
Приложение №7 – „Външен авариен план на Община град Добрич за обект с висок рисков

потенциал „Складово стопанство за газ пропан-бутан на „Топливо“ АД“
София;

Приложение №8 – „План за противодействие на тероризма“
Приложение №9 – Таблица със сигналите за видовете опасности и средства за

предаването им;
Приложение №10 – Таблици и критерии при изготвяне на оценката на риска;
Приложение №11 - Списък – указател на членовете на Щаба за изпълнение на

общинския план за защита при бедствия;
Приложение №12 - Схема за оповестяване на длъжностните лица при потенциална

опасност или бедствие
Приложение №13 - Заповед за обявяване на бедствено положение (образец);
Приложение №14 - Разчет за снабдяване на населението с основни хранителни и

нехранителни стоки при бедствие;
Приложение №15 – Формирования за оказване на медицинска помощ при бедствия и налична

стационарна болнична база на територията на Община град Добрич;
Приложение №16 - Списък на инженерната и специализирана техника в

търговските дружества и фирми в Община град Добрич;
Приложение №17 - Обекти с дублирано и автономно електрозахранване в Община

град Добрич;

Приложение №18 - Справка за търговските дружества и фирми със сили  и средства за
логистика;

Приложение №19 - Справка за фирмите на територията на общината собственици на
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автобусен транспорт;
Приложение №20 – Справка за сгради за настаняване при бедствия;
Приложение №21 - Разположение на сиренната оповестителна система- сирени С-40;
Приложение №22 - Списък на сградите за масово пребиваване на хора в Община град Добрич;
Приложение №23 – Екипи, средства и техника на ОБП “Устойчиви дейности и проекти”;
Приложение №24 - Списък на потенциално опасните обекти  на територията на Община град

Добрич;
Приложение №25 - Разчет за раздаване на ИСЗ на служителите от община град Добрич;
Приложение №26 - Разчет за раздаване на ИСЗ на неработещото население в

Община град Добрич;
Приложение №27 - Характеристика на скалата на МЕДВЕДЕВ-ШПОНХОЙЕР- КАРНИК-64 за

определяне интензивността на земетресенията;
Приложение №28 - Санитарно –хигиенни мероприятия на територията на Община град Добрич

при обща аварии в АЕЦ;
Приложение №29 - Класификация и характеристика на възможните аварии по „ИНЕС”;
Приложение №30 - Критерии и схема за установяване на периметър на безопасност около

зоната на авария с радиоактивен източник или материал;
Приложение №31 – Инструкция за употреба на таблетки Калиев йодит
Приложение №32 - Разчет за необходимите количества калиев йодид за йодна профилактика;
Приложение №33 – Разузнавателни екипи при земетресение
Приложение №34 - Таблица с вредностите отделяни  при пожар;
Приложение №35 - Характеристика и поразяващо /токсично/ действие на  най-разпространените

промишлени отровни вещества и първа помощ
Приложение №36 – Телефонен указател
Приложение №37 - Карта

Приет с решение № 51-20 от 30.07.2019 г.
на Общински съвет град Добрич.


