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 I. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА. 



 

 

 1. Основание на плана.  Планът за защита при бедствия на Община Кърджали е разработен на основание чл. 9 и 
чл.65 от Закона за защита при бедствия, обн. в ДВ 102 от 19.12.2006 г. и съгласно Заповед № 
383 / 11.04.2008 г.на Кмета на Община Кърджали.   

 
 2. Въвеждане на плана в действие.   При възникване на бедствие или авария на територията на Община Кърджали, кметът:  
 2.1. Въвежда със заповед в изпълнение настоящият план само в тази му част, в 
зависимост какво бедствие/авария е настъпило. 
 2.2. Може да обяви „бедствено положение“  на цялата или част от територията на 
общината. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

След въвеждането в действие на Общинския план за защита при бедствия, населението се 
информира периодично за събитията, произтичащи от неговото изпълнение. Информационното 
съдържание се утвърждава от кмета или от упълномощено от него лице. 
 
 3. Връзка с други планове.   Планът за защита при бедствия на Община Кърджали има неизменна връзка с следните 
планове, по които ще се действа в зависимост от вида и мащабите на възникналото бедствие: 

 Плана за защита при пожари в Община Кърджали изготвен от РД ,,Пожарна 
безопасност и защита на населението”-Кърджали, по който план ще се действа при 
възникването на голям, масивен пожар на територията на общината; 

 План за защита от биологично замърсяване на хора, животни и растения, 
разработен от Регионална здравна инспекция-Кърджали; 

 Аварийните планове на потенциално опасните обекти при възникването на 
промишлена авария. 

 План за опазване чистотата на атмосферния въздух, разработен от сектор 
,,Опазване на околната среда” в Община Кърджали, влизащ в действие при замърсяване на 
въздуха от хвостохранилището на ,,Горубсо-Кърджали” АД и замърсявания от друг произход. 

 Организационен план за подготовка, поддържане и снегопочистване на уличната 
и пътната мрежа в гр. Кърджали и района на общината през зимния период на 2014/2015 
година. 

 План за противодействие на тероризма на ОД МВР-гр. Кърджали. 
 
 II. ЦЕЛ НА ПЛАНА.  Целта на плана е :  
 извършването на анализи и оценки за риска от възникване на бедствия на територията на 
Община Кърджали; 
  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. 
  
 III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ.  3.1. Анализ на възможните бедствия и прогнозиране на последиците от тях; 

 
След въвеждането в действие на този план, мероприятията 

заложени в него стават задължителни за изпълнение от всички 
юридически и физически лица в Община Кърджали.  



 

 

 3.2. Планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от 
бедствията; 

3.4. Планиране и създаване на организация за действие, взаимодействие, задължения и 
отговорности между органите за управление и силите за провеждане на мероприятия по 
защитата на населението и собствеността и извършване неотложни аварийно-възстановителни 
работи. 
 3.5. Навременно информиране на органите за управление и на населението при заплаха 
или възникване на бедствие 
 3.7. Осигуряване на необходимите средства и ресурси за предотвратяване или 
намаляване на последиците от бедствията /средства, предвидени за подпомагане на 
пострадалото население/. 

3.6. Планиране и при необходимост  провеждане на евакуация и/или разсредоточаване. 
 
ІV. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ БЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 
ТЯХ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО, НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО /ИКОНОМИКАТА/, 
ИНФРАСТРУКТУРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 
  
 1. Възможни бедствия и аварии  на територията на Община Кърджали.  Бедствие е събитие или поредица от събития, предизвикани от природни явления, 
инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота 
или здравето на населението, имуществото или околната среда   в размери, които изискват 
предприемането на мерки или участието на специални сили или използването на специални 
ресурси. 

За територията на България са възможни: 
 Бедствия, предизвикани от природни явления-земетресения, наводнения, горски и 
полски пожари, снежни бури, свлачища и срутища, обледявания, бурни ветрове; 
 Бедствия, вследствие на епидемии и пандемии по хората, животните и растенията; 
 Бедствия, вследствие на крупни промишлени аварии и пожари в обекти, работещи с 
ядрени, взривоопасни и пожароопасни материали, радиоактивни вещества, промишлени 
отровни вещества и токсични газове; 
 Бедствия, вследствие на транспортни инциденти – авиационни, железопътни, пътни, 
морски и речни. 
 
 Не се изключва и вероятност от възникването на явления или инциденти с неизяснени 
към момента произход и причини, за които да няма  реално обяснение. 
  

Най-характерните и вероятни за Община Кърджали бедствия и аварии са: 
  
 1.1. Земетресения.  В сеизмично отношение Община Кърджали се намира под въздействието на 
Средиземноморско-трансазиатския сеизмичен пояс. Територията на общината попада в зона с 
прогнозирана за VІІ-VІІІ степен на интензивност по макросеизмичната скала на Медведев-
Шпонхойер-Карник  
 Разпределението на попадащите кметства в различните прогнозни зони при сеизмична 
активност има следния вид: 
 - VII степен – Бойно, Кьосево и част от Кърджали; 
 - VІІІ степен – Мургово, Черешица, Горна Крепост, Чифлик, Орешница и Мост . 
 При максимално проявление на прогнозираната сеизмична активност, обстановката в 
общината ще се промени вследствие на тревогата, която ще обхване населението. 
 Човешки жертви не се очакват. Ще се получат сериозни повреди по сградния фонд, комунално - енергийните мрежи, 
могат да възникнат пожари от различен характер и с различни параметри.  



 

 

Земетресенията (с последващите афтершокови трусове)   може   да предизвикат 
дълготрайни негативни материални последици за населението от пострадалите райони. Те 
могат да предизвикат аварии, епидемии, както и прекъсване на комуникационни и транспортни 
връзки и др. 

 
 1.2. Наводнения.  При обилни или продължителни валежи и при интензивно топене на снеговете по 
поречията на реките Арда и Върбица могат да настъпят наводнения. Наводнения могат да 
настъпят и/или в резултат на преливане на водите, при пълно или частично разрушаване 
стените на големите или на малките язовири. На територията на общината са картотекирани 6 
язовира от местно и 1 от национално значение с рискови за населението и прилежащите 
територии характеристики. С тежки последици ще се окажат наводнения причинени от 
язовирите „Кърджали”, „Невестино”, „Висока поляна” и „Ястреб“  

От яз. “Кърджали” се разглежда и планира повишаване водите в коритото на р. Арда при 
аварийно изпускане на водата или при обилни валежи и снеготопене да се достигне до 
преливане от преливниците, така наречената “висока вълна”. При нея проектната кота на 
заливане за гр. Кърджали е 231м., при вероятност 1:10 000. Няма да бъдат пряко засегнати 
жилищни сгради. В ниската част на пазара може да се получи проблем с обратната канализация 
и мазетата. Освен това, корекцията, която е направена на коритото на р. Арда в очертанията на 
гр. Кърджали, известна с името „Водно огледало” е направена с цел: 
 -При висока вълна да се осигури безпрепятствено оттичане на реката и предпазване на 
бреговете от отнасяне; 
 -Почистване на реката от растящите в нея храсти и дървета, които водят до затлачване; 
 -Превръщане на района около р. Арда в развлекателен комплекс за отдих и спорт.    
 Катастрофално наводнение, породено от разрушаване стената на яз. 
„Кърджали” не се разглежда, поради практическата невъзможност това да се 
случи. 
 На територията на община Кърджали се намира “Хвостохранилище -2” - собственост на 
“Горубсо”-АД, гр.Кърджали, чиято стена е от наливен тип. Периодичното надстрояване на 
стената за възстановяване обема на езерото създава предпоставка за нейното скъсване или 
пробив с изтичане на голяма част от хвоста в яз.”Студен кладенец”. 
 Потенциално опасни са и отделни участъци от речните корита и земно-насипните диги 
по поречията на  р. Арда, р. Боровица и р. Перперешка, където при висока вълна ще бъде 
наводнена земеделска земя от порядъка на няколко хил. декара. 
 

1.3. Радиоактивно замърсяване и други аварийни събития с възможни радиационни 
последствия за населението и околната среда. Радиоактивно замърсяване би могло да се получи при: 

-авария в АЕЦ „Козлодуй“, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни вещества в 
околната среда; 

-трансграничен пренос на радиоактивни вещества; 
-инциденти със сухопътни, плавателни  и летателни транспортни средства /автомобили, 

ж.п. вагони, кораби, самолети/, превозващи радиоактивни материали; 
- авария в други обекти с ядрени и радиоактивни материали. 

 
Радиационната обстановка и степента на радиационния риск за населението на Община 

Кърджали се обуславя от следните фактори: 
-количество /активността/ и радионуклидния състав на изхвърлените в околното 

пространство радиоактивни вещества; 
-метеорологичните условия по време на аварията; 
-годишния сезон; 
-разстоянието до населеното място; 



 

 

-характера на застрояването и плътността на заселването на населените места; 
-метеорологичните, хидрологичните и почвените характеристики на територията; 
-вида на земеделските култури ; 
-водоснабдяването; 
-начина на изхранване на населението. 

 
1.3.1.Анализ на възможна авария в АЕЦ „Козлодуй“ В резултат на изхвърляне на радионуклиди в околната среда при авария в ядрен реактор 

част от територията на страната може да бъде радиоактивно замърсена. В зависимост от 
атмосферните условия радионуклидите могат да достигнат Община Кърджали. В случая се 
очаква замърсяване на хранителни продукти и фуражи и предприемане на мерки за опазване 
здравето на населението. 

 
1.3.2.Инциденти с транспортни средства /автомобили, ж.п. вагони и самолети/, 

превозващи радиоактивни материали В случаите на инциденти с транспортни средства, превозващи радиоактивни материали, 
може да се стигне до вътрешно и външно облъчване на лица от населението и персонала, 
ликвидиращ последствията. 
 В случаите, когато ядрени материали и радиоактивни вещества са с неизвестен произход, 
се приема, че рискът е висок и активността на източника е максималната. В този случай се 
работи по отделна процедура. 
 Ситуацията може да се усложни при наличието и на нерадиационни рискови фактори 
като пожар, експлозия, химически реагенти и други, които следва да се анализират и отчитат 
при реагирането. 
 
 1.4. Промишлени аварии, свързани с отделяне на токсични вещества   В общината работят промишлени потенциално опасни обекти, като по значителни в 
рисково отношение са тези от металургичния, рудопреработвателния, текстилния, 
машиностроителния и търговския (с горива) сектор. Рисковите предпоставки произтичат главно 
при работата, съхранението и транспортирането на химически вещества - обект на основната им 
или на допълнителна (спомагателна) дейност. Такива вещества могат да са  изходни - за 
производство, прекурсори (междинни или полуфабрикати) и готови /крайни/ продукти. При 
производствена авария, пожар в складово стопанство или при нарушаване на технологичен 
процес, съществуват реални предпоставки за аварийно (нерегламентирано) изтичане на тези 
промишлени отровни вещества, при което реално ще бъдат поразени в различна степен 
работещия в обекта персонал, населението и околната среда (водите, атмосферния въздух). 
 Най-големи количества опасни вещества се съхраняват в ,,Горубсо Кърджали” – АД (10 
т. натриев цианид), ,,Монек юг”-АД ( 10 т. пропан), Пречиствателна станция за питейна вода 
,,Енчец” (2 т. течен хлор) и ,,Формопласт” – АД (20 т. горими полимери). 
 

Това налага провеждането на редица превантивни защитни мерки, изразяващи се преди 
всичко в поддържане на безавариен режим на експлоатация на съоръженията и 
технологичните линии, осигуряване на индивидуални и колективни защитни средства по 
предварителни разчети, възможност за временно извеждане от опасните зони на население, 
животни и материални ценности.  

На територията на община Кърджали се намират 2 склада за пестициди (препарати за 
растителна защита с изтекъл срок на годност), в които се съхраняват токсични отпадъци –  
забранени,  негодни и  неидентифицирани (стари, без опаковка) химикали. При пожар в 
складовите помещения, недобросъвестно разпиляване или умишлено-зловредни действия 
същите могат за предизвикат замърсяване или отравяне в различна степен на населени места, 
язовири и реки, с тежки и дълготрайни негативни последици. 

През територията на общината преминава значителен поток от транспортни средства, 
част от които превозват токсични вещества и при пътни катастрофи или аварии могат да 



 

 

възникнат условия или реално да се причинят замърсяване и отравяне на води, почви, хора и 
животни. С отварянето през 2013 г. на прохода Маказа транспортният поток  нарасна, което е 
предпоставка за зачестяване на пътно-транспортните произшествия и инциденти. Състоянието 
на пътната и железопътна мрежа, както и организацията на контрола е не навсякъде са 
допълнителни предпоставки за катастрофи с тежки последици. 

Потенциално опасните железопътни и пътни участъци на територията на общината са 
следните: 
  - ж.п. участък: с. Перперек-с. Мост; 
  - ж.п. участък: Автогара - кв.,,Гледка”; 
  -пътен участък: входа на Кърджали от север (от пункта на ,,КАТ-Пътна полиция” 
до ,,Метеор 61”-АД, на шосе І-5). 
 

1.5.Пожари  На територията на общината би могло да се получи усложнена и кризисна обстановка 
при възникването на единични пожари на голяма площ застрашаващи обекти, населени места и 
съоръжения  или при възникване на пожари в горски масиви и земеделски площи. 
 Опасен е и възникването на пожар  в обекти от промишлеността и критичната 
инфраструктура. Такъв пожар е съпроводен с отделянето на широк спектър токсични газове и 
има вероятност да се усложни обстановката вследствие предизвикване на експлозии. Такъв 
пожар води до заплаха за живота и здравето на голям брой хора, големи материални щети и 
замърсяване на околната среда. 
 При наличието на множество малки огнища на пожар и при усложнена пожарна 
обстановка се създават предпоставки за прерастването им в големи пожари, които обхващат 
значителна територия. Ескалиране на обстановката може да се очаква при продължителни 
засушавания и екстремално високи температури /месец юли, август и септември/ или умишлени 
действия. 
  1.6.Снегонавяване и заледяване  Всяка година Община Кърджали изготвя организационен план за поддържане и 
снегопочистване на уличната и пътната мрежа в гр. Кърджали и района на общината през 
зимния период.-Приложение № 20 
 През зимата снегонавяванията и заледяванията са чести явления в общината. Те водят до 
нарушаване на въздушните комуникации, блокиране на пътища и е възможно да поставят в 
рискова ситуация живота на много хора. 
 Важен фактор при снеговалежът е интензивността на натрупване на снега. Той може да 
има бедствен характер главно в населените места, където възпрепятства, а често и блокира 
напълно всички видове транспорт за различни периоди от време и причинява значителни 
проблеми в снабдяване на населението с храна, осигуряване на медицинско обслужване, 
прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването. 
 Ниските температури са причина за обледеняването на електропроводите и други 
открити комуникационни линии.  
 
 1.7.Свлачища През последните години в страната се откроява един особено осезателен в рисково 
отношение фактор – свлачищата. При недооценяване и подценяване, свлачищата и 
свлачищните процеси причиняват много големи щети на населението и националното 
стопанство, засягайки важни инфраструктурни обекти, жилищни, стопански постройки и др. По 
загуби, предизвикани от геофизични рискови фактори, свлачищата се нареждат непосредствено 
след земетресенията. 
 На територията на общината са регистрирани свлачища и свлачищни процеси в района 
на селата Кобиляне, Пъдарци, Зимзелен, Енчец и с. Сипей – Приложение № 19 



 

 

 Пресечения релеф и сеизмичните въздействия благоприятстват условията за формиране 
на различни по обем, форма и размери свлачища, силно влияние оказват и хидрогеоложките 
дадености на терена. 
 Свлачищата могат да бъдат категоризирани /с известна относителност/, като стари - 
стабилизирани, условно стабилизирани, активизирани и  новопоявили се /новорегистрирани/. 
 Основните аварийни мерки при констатиране симптоми на раздвижване или явно 
активизиране на свлачище са означаване и сигнализиране на опасния участък, информиране на 
населението, изключване електро и водо - захранването в района, изготвяне спешна оценка за 
състоянието на сградния фонд, инфраструктурните обекти, степента на застрашеност на 
обитателите /при наличие на такива/ в района и извършване на укрепителни работи. При 
необходимост – евакуация - извеждане на население, животни и материални средства от 
застрашената територия. 
 Необходимо е да се прави разлика между свлачище, срутище или обрушвания, което е от 
много голямо значение за предприемане на необходимите и адекватни защитни мерки. 
 
 1.8.Терористични актове. – Приложение № 21 
 На 24.03.2016 г. Общински съвет-Кърджали прие План за противодействие на тероризма 
в Община Кърджали. 

Тероризмът е предварително обмислено, политически мотивирано насилие, 
извършено с намерение да повлияе върху обществото. Тероризмът е заплаха за нашата 
сигурност, ценностите на нашето демократично общество, основните права и свободи на 
гражданите. 

Основна опасност от организиране и осъществяване на терористичен акт на 
територията на община Кърджали са евентуални действия на отделни лица, групи и 
организации, български или чужди граждани, или радикални елементи, проникнали по 
каналите на нелегална миграция. 
            Въпреки липсата на непосредствена терористична заплаха, съществуват вътрешни 
фактори, които създават предпоставки за нейното възникване, като:  Обособен контингент от трайно установили се чужди граждани от рискови 

държави;  Наличието на значителен миграционен поток от транзитно преминаващи лица 
и лица, търсещи закрила на територията на страната ни;  Наличието в страната на отделни симпатизанти на терористични организации и 
радикални формирования, както на политическа, така и на религиозна основа;  Вътрешният криминален контингент в Република България и по-конкретно 
организираната престъпност и възможните й връзки с терористични структури. 

Възможните сценарии за извършване на терористична дейност в страната могат да 
бъдат следните:  
            а/ Задействане на взривно устройство в транспортно средство или на места с масово 
пребиваване на хора; 

      б/ Използване на огнестрелно оръжие в места, сгради и съоръжения с масово 
пребиваване на хора с цел убийство на хора; 

      в/ Вземане на заложници в сгради или превозно средство; 
            г/ Задействане на взривно устройство в обекти от критичната инфраструктура; 
            д/ Нерегламентирано проникване в електронни мрежи от системи за управление на 
ресурси. 

Очакваните последствия от извършен терористичен акт са изключително тежки. Най-
тежка обстановка може да се очаква при терористични актове с вземане на заложници. При 
това може да се очаква кризата да се развие и да добие трансграничен характер. 
 

2.Потенциално опасни обекти и критична инфраструктура в Община Кърджали 
2.1.Потенциално опасни обекти  



 

 

Промишлени предприятия:   - ,,Горубсо Кърджали” АД; 
  - ,,Монек юг” АД; 
  - Пречиствателна станция за питейна вода ,,Енчец” – ,,ВиК”-ООД; 
  - ,,Формопласт”- АД. 

Складове-депа за пестициди:  - с.Звиница (община Кърджали); 
 - с.Рани лист (община Кърджали); 
 - гр. Кърджали (в района на РЗИ). 

Потенциално опасни язовири:  - яз.,,Кърджали” 
 - яз. ,,Висока поляна” 
 - яз. ,,Невестино” 
 - яз.,,Соколяне” 
 - яз.,,Ястреб” 
 - яз.,,Жинзифово” 
 - яз. „Мургово” 

Критични обекти: -Главен водопровод по общински път гр. Кърджали–Дъждовница-Пъдарци-Ненково-
яз.,,Боровица “ 
       - Главни колектори от канализационната мрежа 
       -  МБАЛ ,,Д-р Ат. Дафовски”-Кърджали 
 
 2.2 Определяне на критичната инфраструктура и категоризация на потенциално опасните обекти по степен на уязвимост, важност и риск за населението. – Приложение 
№16 
 2.3.Карта на Община Кърджали с уязвимите места, критичната инфраструктура и потенциално опасни обекти.- Приложение № 17 
 
V. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 
БЕДСТВИЯТА.  5.1. В община Кърджали е възможно възникването на различни по вид бедствия, и 
аварии, които могат да предизвикат значителни загуби в човешки и материални ресурси и да 
окажат неблагоприятно влияние на националната сигурност. 

Прогнозата на възможните събития показва, че тяхното проявление ще доведе до 
сериозни затруднения в нормалната работа на инфраструктурата в районите на бедствия, ще се 
нарушат жизненоважни системи за управление и нормалното функциониране на националното 
стопанство. 

Най-сложна обстановка ще се създаде при разрушително земетресение и авария в 
промишлеността. 

5.2. За овладяване на кризисните ситуации, намаляване на загубите и ликвидиране на 
последствията е необходимо планиране и съгласуване на мероприятията по защитата на 
населението и собствеността от органите на изпълнителната власт, местното самоуправление и 
местната администрация. 

5.3. Характерът на последствията от вероятните бедствия и аварии изисква готовност за 
използване на всички способи и средства за защита на населението и националното стопанство 
и провеждане на предварителни мероприятия за недопускане и намаляване на вредното им 
въздействие.  

5.4.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. 



 

 

 5.5.При възникване на огнище на биологично заразяване от особена важност е 
своевременно провеждане на профилактика, лечение и дезинфекция. Необходимо е да се 
определят границите на огнището на биологично заразяване от специални противоепидемични 
и протовоепизооточни формирования на ОДБХ, които при възникнала ситуация действат 
синхронизирано. 

Ограничаването на появата и разпространението на остри заразни болести и вредители 
по селскостопанските животни и растения е задача на ОДБХ. 
 5.6.Обемът и спецификата на неотложните спасителни и аварийно-възстановителни 
работи налага поддържането в готовност и подготовка на щатните сили и средства на РД 
“Пожарна безопасност и защита на населението”, ведомствата, Българския червен кръст; 
изграждане на формирования (доброволни, обектови и аварийни екипи) в производствените и 
териториалните звена. 
 5.7.Възможните последствия за населението при възникване на бедствия налагат 
непрекъснато и целенасочено обучение по способите за защита и самозащита и своевременно 
информиране. 
 5.8.За осигуряване провеждането на неотложни аварийно-възстановителни работи и 
осигуряване условия за живот в бедстващи райони е необходимо създаването на запаси от 
материално-технически и финансови средства и регламентиране на реда и начините за 
използването им. 
 
 1.Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия при 
земетресение:  За предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от сеизмично 
въздействие се предприемат следните превантивни мерки:  Изследване, анализ и оценка на сеизмичния риск за територията на общината;  Предприемане на геозащитни и брегоукрепителни мероприятия;  Упражняване на строг контрол за стриктно спазване на съответната действаща 
нормативна уредба при териториално-устройственото планиране, инвестиционното 
проектиране и изпълнението  и експлоатацията на строежите;  Усилване на амортизираните и на неосигурените на сеизмични въздействия сгради и 
съоръжения;  Разработка на сценарии за последствията от силни земетресения за урбанизирани 
територии, с цел установяване на най-уязвимите места и допълнителни мерки при 
необходимост;  Обучение и практическа подготовка на органите на изпълнителната власт и населението. 
 

2.Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от наводнения. За намаляване на последиците от наводнения се извършва предварителна оценка на риска от 
наводнения, която има за цел да определи районите с потенциален риск от наводнения или 
вероятност за значителен потенциален риск от наводнения. За определените райони се съставят:  Карти на райони под заплаха от наводнения;  Карти на райони в риск от наводнения. 

За определените райони се разработват планове за управление на риска, които 
разглеждат всички аспекти на управлението на риска от наводнение на ниво речен басейн като 
се съсредоточават върху:  Предотвратяването на наводнението;  Защитата от наводнение;  Увеличаване на подготвеността за наводнение, включително прогнозите за наводнение;  Изграждане на система за ранно предупреждение. 
 
  3.Мерки за предотвратяване или намаляване на последствията при радиационна авария. 



 

 

     В резултат на изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда при авария в ядрен 
реактор може да се стигне до радиоактивно замърсяване на част от територията на страната и 
до облъчване на лица от населението. За да се минимизират последиците от това е необходимо:  Поддържане в непрекъснат режим на работа на системата за радиационен мониторинг;  Поддържане на системата за оповестяване при възникване на авария в АЕЦ или на друго 
място;    Информиране на населението при радиационна авария. 
 
 4.Мерки за предотвратяване или намаляване на последствията  при авария с 
опасни вещества. Основната превантивна дейност на Община Кърджали се изразява в информиране на 
населението за наличието на предприятия и съоръжения, които използват и/или съхраняват 
опасни вещества в размери, които могат да предизвикат крупни промишлени аварии и мерките 
за опазване на техния живот и здраве. 

Други мероприятия за намаляване на последствията при крупна производствена авария 
са:  Предварително прогнозиране на последствията от възникване на промишлени аварии, в 
зависимост от вида, количеството, вредното въздействие и  разпространение на отделните 
промишлени отровни вещества;  Изграждане и поддържане на локални системи за оповестяване на населението при 
опасности от възникване на аварии с отделяне на опасни вещества;  Осигуряване на населението от застрашените зони на заразяване от промишлени отровни 
вещества с индивидуални средства за защита;  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 – така 
наречените „гамбиони“/. 
 
 5. Мерки за предотвратяване  и намаляване на големи пожари.  Изследване, анализ и оценка на риска за възникване на големи пожари в горските 
територии на общината;  Изработване на карти, класифициращи горските територии по степен на пожарна 
опасност. 
 
 6. Мерки за намаляване на последствията при обилни снеговалежи, снежни бури и 
заледявания.  Инфраструктурата на общината да е готова да работи при тежки зимни условия;  Поддържане на запаси от материали, необходими за поддържане на пътната 
инфраструктура при тежки зимни условия;  Непрекъснато следене на метеорологичния бюлетин и своевременно реагиране при 
очаквани обилни снеговалежи. 
 

7. Мерки за предотвратяване на терористични актове. Основни високо рискови обекти на територията на община Кърджали, за които следва 
да се предприемат мерки за подобряване на сигурността и охраната са: 
 -Административни сгради; 
 -Училища и детски градини; 
 -Лечебни заведения и извън болнична и болнична помощ, медико диагностични 
центрове; 



 

 

-Места, свързани с изпълнението на религиозни обреди и ритуали; 
-Публични обекти и голяма ежедневна посещаемост; 
-Язовири, големи водохранилища, вододайни зони и водопречиствателни станции; 
-Транспортна инфраструктура и съоръжения; 

 -Железопътни гари и автогари. 
 Предприемането на мерки се осъществява от ръководители на ведомства, кмета на 
общината, собственици или оператори на стратегически обекти и на обекти от критичната 
инфраструктура, както и юридически лица и еднолични търговци, упражняващи своята 
дейност в сгради с масово пребиваване на хора. Мерките следва да са посочени в плановете 
за защита при бедствия. 
 -обезпечаване на сгради с камери за видео наблюдение около и в съответната сграда; 
 -осигуряване на пропускателен режим чрез физическа охрана и ред за достъп; 
 -информиране на компетентните институции посредством национален спешен 
телефон -112 при наличие на съмнителен багаж или лица в непосредствена близост или в 
сградата, с цел предприемане на адекватни действия.  
VI. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. 

1.Организационни мерки. Община Кърджали планира и провежда мерки за защита на населението при бедствия 
като организира и координира: 
 Анализа, оценката и прогнозата за характера и последствията от най-често проявяващите 
се бедствия; 
 Разработва и актуализира настоящия план; 
 Провежда мероприятия за усвояване на плановете; 
 Поддържането на непрекъснато денонощно дежурство 
 Създаването на организация за действие и взаимодействие между органите за 
управление за провеждане на мероприятия по защитата на населението; 
 Дейностите по осигуряване производството и доставката на основни строителни 
материали за нуждите на неотложните аварийно-възстановителни работи; 
 Участието на дружества със строително-монтажна и пътностроителна дейност във 
възстановителните работи и по осигуряването и поддържане на пътища; 
 Информирането на населението за възможните бедствия на територията на страната, 
както и за правилата за действие и поведение при възникването им. 
 

2.Ред за искане или оказване на помощ при бедствия При бедствие, когато Община Кърджали има нужда от привличане на допълнителна 
техника и привикването на сили за реагиране, съгласно чл. 65, ал. 2, т. 7 от ЗЗБ кметът на 
общината може да поиска координация от областния управител, това става като: 

- Общинския щаб за изпълнение на плана отправя искане за допълнителни сили и 
средства до Областния щаб за изпълнение на плана чрез оперативните дежурни.  
 
VII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. 

1.Неотложни аварийно-възстановителни работи след бедствие.  1.1.Разчистване на пътища. - За провеждане на разчистването е необходима  
тежка инженерна техника. Наличната техника на територията на общината е включена в 
Приложение № 14 и 15. Дейностите по осигуряването на техниката, необходима за разчистване 
на пътища и осигуряване на проходимост се  координират  от отдел “Транспорт, рекламна 
дейност и общинска контрола” при Общ. Кърджали.  

1.2.Транспорт    Длъжностни лица от общинската администрация, координиращи осигуряването на 
транспорт за нуждите на НАВР , за  извеждане на население от засегнатия район, за 
осигуряване на  строителни материали, извозване на животни и други нужди е отдел 



 

 

“Транспорт, рекламна дейност и общинска контрола” при Общ. Кърджали  под 
ръководството на Директора на дирекцията. Автотранспортни средства за нуждите на HАВР  и други дейности се осигуряват от 
транспортните и други  фирми на територията на общината – Приложение № 14 и 15  

Земеделски кооперации и арендатори осигуряват превоз на селскостопански животни и 
строителни материали със собствен транспорт. 

1.3.Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината. Със заповед на Кмета на Община Кърджали се сформира работна комисия от 
специалисти-строителни инженери, конструктори и техници за извършване на оглед на целия 
засегнат сграден фонд на територията на общината, и еколози за определяне на степента на 
поражения върху околната среда и набелязване на мерките за нейното възможно най-бързо 
възстановяване.  

Важността  на обектите  за възстановяване се определя  въз основа на целесъобразността 
от тяхното използване, а именно: 

1.Възстановяване транспортната инфраструктура – ЖП линия, пътища и техните 
съоръжения. 

2.Обекти определящи жизнената дейност на общината  и осигуряващи стоки от първа 
необходимост. 

3.Обекти на здравеопазването и образованието. 
  4.Жилищни  и стопански сгради.     

5.Провеждане на мероприятия по възстановяване на околната среда. 
  6.Укрепване или разрушаване на неустойчиви и опасни конструкции. 

За тези обекти по решение на кмета могат се изготвят пакет от документи /Искане/ и да 
кандидатстват за финансиране пред Междуведомствената комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министерски съвет 

Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, координиращо  дейностите 
по възстановяването, качеството на изпълнението им и  законосъобразното разходване на 
отпуснатите финансови средства е зам. кмета по строителството. 

 
2.Законност и ред. Поддържането на реда и законността в общината  при бедствия са възложени на РУП – 

Кърджали, които контролират  спазване на ограниченията за движение по засегнатите райони. 
Силите определени за опазване на реда и законността се изнасят в засегнатите райони от 

земетресението и изпълняват следните основни задачи:    
- Осигуряване условия за въвеждане силите на Единната спасителна система; 
- Отцепване на пострадали сгради и стопански обекти; 
- Осигуряване охраната на магазини, складове и жилищни домове на населението в 

огнищата на поражение; 
- Усилване охраната на обществени сгради и обекти от национално значение и такива 

съхраняващи документи от особена важност;      
- Предотвратяване на паника  сред населението и възстановяване спокойствието и 

обществения ред, борба с мародерите;     
- Въвеждане ред по бензиностанциите; 
- Установяване самоличността на загиналите; 
- Hабелязване на мерки за недопускане на аварии и катастрофи. 

 Длъжностното лице от общинска администрация координиращо дейността с органите на 
МВР е зам. кмета по собствеността и стопанската дейност. 

 
3.Временно извеждане или евакуация на населението. 

 
 
 
 

 Действа се съгласно „Разчет за евакуация и разсредоточаване в 
Община Кърджали при възникване на земетресение“- Приложение № 6  

и 



 

 

 
 
 

 
 
 
 Кметът на Община Кърджали може да разпореди временно извеждане или, ако е 

необходимо да се извърши евакуация на засегнатото население и предоставяне на неотложна 
помощ. 
 Временно извеждане на населението може да се предприеме като необходима мярка: 

1.Когато се въведе в действие настоящият план- Част I „Защита при земетресение“ или 
Част II-„Защита при наводнение“ на територията на Община Кърджали; 

2.Когато се обяви бедствено положение на територията на Община Кърджали. 
Отговорни органи, които са ангажирани с временното извеждане или евакуация на 

населението са дирекция „Общинска собственост и стопански дейности“, дирекция 
„Хуманитарни дейности“ и сектор  „Управление по ОМП“. 

 
4.Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население. Подпомагането и възстановяването при бедствие включва предоставянето на неотложна 

и възстановителна помощ на пострадалите лица и извършване на неотложни възстановителни 
работи след бедствие. 

4.1.Вътрешно за общината подпомагане 
      Длъжностни лица от общинската администрация  отговорни за подпомагане 

на засегнатото население. Цялостната дейност по организиране  подпомагането на засегнатото население с храни, 
подслон, стоки от първа необходимост се осъществява  от Дирекции “Общинска собственост 
и стопански дейности” и “Хуманитарни дейности”, под ръководството на зам. кмета по хуманитарни дейности-Приложение № 8. 

Дейностите, които се извършват при  подслоняване и осигуряване на храна, вода и други 
стоки от първа необходимост на  пострадалите се свеждат до: 

- осигуряване  на  места за подслоняване -  в определения годен сграден фонд, палаткови 
лагери или фургони. Проучване на възможностите за настаняване при роднини, съседи, 
приятели  и  др. 

- организиране изхранването на пострадалите и останали без подслон – в заведения за 
обществено хранене, столове и раздаване на суха храна. 

- осигуряване необходимия постелъчен материал, в зависимост от климатичните 
условия. При зимни условия – възможности за отопление, осигуряване печки на твърдо гориво, 
ел.нагревателни уреди и др. 

- снабдяване с облекло и обувки  съобразно климатичните условия. 
Цялостната дейност по  осигуряването  на подслон, храна, вода и други стоки от първа 

необходимост се стиковат с кмета на общината и кметовете на населени места, отговарящи 
за осигуряването на годен сграден фонд за подслоняване. 

 
4.2.Външно за общината подпомагане 

                  Ред за изготвяне на заявките / исканията.    Редът за изготвяне на заявките се определя в зависимост от  нуждите,  породили се след 
възникване на бедствието, климатичните условия и местата за настаняване.    

Приоритетно ще се изготвят заявките за стоки от първа необходимост-храна, вода, 
дрехи, палатки и фургони. 

Заявките се изпращат до Щаба за изпълнение на плана  на област  Кърджали. 



 

 

Мястото  където ще се получават пристигнали помощи от  други общини, БЧК, 
фондации и чужбина е дирекция „Хуманитарни дейности“ към община Кърджали, където се 
изготвя списък на пристигналите помощи. 

Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на  
подпомагането. Както за изготвянето на заявките, така и за получаването, раздаването и отчитането на 
пристигналите помощи се създават комисии. Същите изготвят заявки за необходимото и 
списъци на пристигналите помощи, разпределят ги според нуждите на нуждаещите се и ги 
раздават срещу подпис.        

Координирането на дейностите по вътрешното и външно подпомагане се осъществява от 
зам. кмета по хуманитарни дейности. 
 
VIII. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ  
ОТ БЕДСТВИЯ.  

Източниците за финансиране по Плана за защита при бедствия на Община Кърджали са 
републиканския и общинския бюджет. 

Когато финансирането е за сметка на републиканския бюджет, съгласно чл. 61, т. 1 и 2 на 
Закона за защита при бедствия , финансовите средства за изпълнение на Плана за защита при 
бедствия на Община Кърджали се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните 
бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден със Закона за 
държавния бюджет на Република България за съответната година. 

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

Планът е съобразен с наличните ресурси на общината. При необходимост, допълнителни 
сили и ресурси се осигуряват поетапно от отговорните за превенция и СНАВР ведомства и 
организации. Техническото осигуряване при бедствия и аварии на специализираните екипи се 
извършва от техническите органи на министерствата и ведомствата, на които са подчинени. 

В извънредна ситуация, при възможност, може да бъдат включени силите и ресурсите и 
на Министерството на отбраната.  

При бедствия, при които Община Кърджали изпитва трудности да се справи сама със 
собствения си технически и ресурсен капацитет, може да се обърне към областта с молба за 
помощ. 

Средствата от общината се залагат в годишните бюджети. 
При провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи 

изхранването на специализираните екипи (формирования) се извършва от осигуряващите 
органи на министерствата и ведомствата, на които са подчинени.  

Еднолични търговци и общински фирми осигуряват евакуиращото се население с храна 
и вода по маршрутите за движение и районите за настаняване. Осигуряват се миещи препарати 
за преминаващия през пълна санитарна обработка персонал на спасителните формирования и 
населението от засегнатите райони – дезинфекция и деконтаминация. 



 

 

При необходимост на пострадалото население се раздават дрехи, обувки, спални 
принадлежности, палатки и други от създаден резерв на МВР, БЧК,  Държавна агенция  
“Държавен резерв и военновременни запаси”. 

Ежегодно Община Кърджали заделя финансови средства за превантивна дейност и 
ликвидиране на последствия от бедствия и аварии. 
 
IХ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА 
ВЛАСТ И РЕД ЗА НАВРЕМЕННО УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ. 1.Схема за оповестяване – Приложение № 10 и 11. 
 

При възникване на бедствие или при получаване на сигнал за възникнало такова на 
територията на общината дежурният при Общински съвет по сигурност оповестява Секретаря 
на ОбщСС /Н-к сектор УОМП/, който от своя страна съобщава на Председателя на ОбщСС 
/Кмета на общината/.        

По решение на Кмета на общината, Дежурният при ОбщСС оповестява и привежда в 
готовност членовете на Щаба  за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. 

В зависимост от вида бедствие могат да се оповестят и ръководствата на фирмите и 
обектите, които са пряко засегнати от бедствието, а също и кметовете  на населени места. Те от 
своя страна оповестяват и привеждат в готовност подчинените си органи и окомплектоват 
същите с материали, инструменти и транспорт и ги подготвят за провеждане  на НАВР.    

Съгласно чл. 65 от Закона за защита при бедствия и със заповед № 1198 от 12.11.2015 г. 
на кмета на  общината е определен Щаб за изпълнение на общинския план за защита при 
бедствия и  координиране на неотложни аварийно-възстановителни работи /НАВР/. В заповедта 
са определени основните задължения на щаба:  

 Подпомага цялостната дейност на кмета в изпълнение на неговите функции и задачи 
произтичащи от Закона за защита при бедствия; 

 Анализира информацията за бедствието и наличните сили за реагиране и тяхната готовност за 
действие при НАВР; 

 Предлага мерки за овладяване на възникналото бедствие и намаляване на щетите сред 
населението, културните и материалните ценности; 

 Информира населението и медиите за развитието на бедствието, за мерките за неговото 
ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия на населението; 

 Контролира изпълнението на задачите и прилагането на мерките за овладяване на критичната 
ситуация. 

Щабът се състои от председател - кмета на общината, зам. председатели - заместник-
кметовете, секретар-началника на сектор „Управление по ОМП“ и членове- служители от 
общинската администрация и представители на териториалните звена на централната 
администрация на изпълнителната  власт. Общинският щаб се привежда в готовност до 20 
мин.от подаването на сигнал "Бедствие" в работно време и 60 мин.от подаване на сигнала в 
извън работно време. Членовете на Щаба заемат работните си места в стая № 407 на общината. 
Кметът на общината или секретаря   проверява наличието на членовете на Щаба, след което ги 
запознава с обстановката.    

В зависимост от тежестта на създалата се ситуация, Кмета на общината със заповед може 
да въведе в изпълнение общинския план за защита при бедствия или част от него, както и да 
обяви „Бедствено положение”. Копие от заповедта се изпраща незабавно на Областния 
управител.  

Членовете на Щаба след получаване на указанията и задачите за изпълнение от Кмета на 
общината, всеки в рамките на своята компетентност и законосъобразност привеждат в 
готовност своите сили и им поставят конкретни задачи според създадената обстановка за 
провеждане на НАВР в района на бедствието.                

За добиване на точна и вярна информация в района на бедствието може да се изпрати 
оперативна група, която в най-кратки срокове да предостави информация за степента и 
характера на пораженията, обема на евентуалните инженерните работи, точно 



 

 

местонахождение, наличие на вторични поразяващи фактори, състояние на водоизточниците, 
маршрути за движение и т. н. 

Отправя се искане за допълнителни сили и средства чрез ОЦ на РД „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ – Кърджали. Ако е необходимо искане може да се 
отправи и до БЧК. Също така съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за защита при бедствия Община 
Кърджали предоставя помощ на основните части на Единната спасителна система при 
поискване съгласно този план. За участие в НАВР се привлича инженерна, автомобилна и 
специализирана техника от регистрираните в общината собственици юридически и физически 
лица, съгласно Приложение № 14 и 15. 

Взаимодействието между областните, общинските и обектовите сили и формирования се 
организира чрез ОЦ на РД ПБЗН-Кърджали, като се уточнява: редът за изнасяне; разполагане в 
района и подхода към мястото на намеса; участъците и режима на работа; реда за преминаване 
през отделните КПП; видовете осигуряване.  

При усложняване на ситуацията, или при невъзможност за обхващане на целия район на 
предвидените местни сили и средства, съгласно чл. 65, ал. 2, т. 7 от Закона за защита при 
бедствия, кмета на общината може да поиска координацията  да се извършва от областния 
управител. Това се изразява в привличане на сили и техника, намиращи се извън територията на 
общината: 
-Доброволни формирования (ако има създадени такива); 
-Други административни области. 
-Други общини /незасегнати пряко или косвено/;  
-Помощ от армията.- чл. 23, ал. 2 от ЗЗБ 
 
Информация за населението се подава от: 
 В общината по радиовъзел Кърджали и с подвижни средства на РУ ”Полиция”, РД 
„ПБЗН”. 
 БHР и БHТ с мерките за защита и инструкции за поведение, действие на населението.   
 Ако е необходимо временно извеждане или евакуация на населението Община Кърджали 
привежда в действие Приложение № 6   - „Разчет за евакуация и разсредоточаване в община 
Кърджали при възникване на земетресение“ или Приложение № 7 - „Разчет за евакуация и 
разсредоточаванe в община Кърджали /с.Ястреб и с. Чифлик/ при опасност от наводнение  
Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  Всяка година в потенциално опасните обекти се изисква проиграване на Аварийния план 
за защита при бедствия и провеждане на СНАВР със съдействието РД ПБЗН и Община 
Кърджали. По тази начин се извършва и обучение на персонала. 
 Актуализация на Плана се извършва задължително, когато има промяна при: 
 Членовете, влизащи в Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за 
взаимодействие; 
 Телефонните номера, необходими за оповестяване; 
 Броят и видът на техниката, участваща в НАВР.    
 
ХI. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
       
   
 
 
          КМЕТ НА ОБЩИНА  

 К Ъ Р Д Ж А Л И:               
 
              /инж. ХАСАН АЗИС/ 
 


