
  

 

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 
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І. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

Съгласно картата за сеизмично райониране на Република България от 1987г. 

територията на община Алфатар попада в зона със земетръсно проявление от VII степен 

по скала на Медведев - Шпонхоер – Карник ( МШК–64), под прякото въздействие на 

Вранчанското, Горнооряховското и Шабленското огнище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Общината попада в област със земетръсно проявление от VІІ-а степен по МШК-64, 

съгласно картата за сеизмично райониране на страната от 1987г., но при определяне на 

възможния разрушителен ефект на земетресението върху сгради тежест имат следните 

фактории: общо състояние и поддържане на сградния фонд, земетръсна неосигуреност на 

конструкции, изградени преди 1987г. (преди 1987г. действат нормативни документи за 

земетръсна осигуреност в строителството, при които общината попада в територия с по-

ниска степен на земетръсно въздействие); степен на износване, поради вибрации и 

изложеност на постоянни природни и техногенни въздействия, периодично наводняване 

на основите на сградите при проливни дъждове и снеготопене (около които няма 

изградени водоплътни тротоари) или изградени от кирпичен материал. При едно 

сравнение между картите за сеизмично райониране на страната се забелязва тенденция за 

повишаване на интензитета на земетръсно проявление по райони, т.е. въпреки 

определената VІІ-а степен за общината, не е изключено да има земетресение с по-голям 

интензитет и респективно по-голям разрушителен ефект. 

При земетресение от VІІ степен в общината ще възникне сложна обстановка, ще има 



поражения в различна степен на инфраструктурни обекти и съоръжения. 

 Ще има умерени до силни повреди на жилищни и стопански сгради: 

- големи пропуквания на стени, частични срутвания на стени и покриви на 

кирпичени и каменни постройки;  

- малки пропуквания на стени и частично срутване на комините на тухлени сгради;  

- пукнатини в мазилката при постройките с подсилена конструкция  

Очаква се да има затрупани хора и много ранени, които се нуждаят от помощ. Ще 

има обща тревога сред населението; 

Земетресението може да предизвика вторично усложняване на обстановката и 

проявяване на комплекс от негативни ефекти: спиране на електро и водоподаването, 

локални наводнения на сгради, пожари /увреждане на котли на парни инсталации, 

промишлени инсталации под налягане, разрушаване на комини на сгради /особено през 

отоплителния сезон/, късо съединени в ел.мрежата, при скъсване на ел.проводници, 

авариране на ел.машини и съоръжения, оставени да работят без надзор. 

Очакваните поражения по основните комунално съоръжения са, както следва: 

- Електроснабдяване – силни повреди ще се получат по основните далекопроводи – 

110 КV и разпределителната подстанция в Алфатар и електросъоръжения; аварии ще има 

и по електропроводите ниско напрежение и трафопостовете в населените места. 

- Водоснабдяване – силни повреди на кладенците тип “Раней”, част от тях се очаква 

да бъдат разрушени, което ще доведе до промяна на дебита и качеството на водата; 

възможно е да има прекъсване на магистралните водопроводи и прекъсване на селищни 

водопроводни мрежи; прекъсване на напорния и хранителния водопровод на 

водонапорни кули. При аварии в ел.съоръжения (скъсване на подземни и надземни 

ел.проводи и аварии в трафопостове) ще спре експлоатацията на помпена станция 

Алфатар.  

-Далекосъобщения - силни повреди се очакват да получат АТЦ в общината и  

областта; възможно е да се получи прекъсване на основните кабели към Силистра, 

Добрич и Разград (в т.ч. и на оптичния кабел). Очаква се да има повреди по 

съоръженията на мобилните оператори в общината, които осигуряват покритие на 

мобилната мрежа. 

Възможно е да има деформация на Жп-линиите, както и свличания на пръст и 

камъни по пътните платна. Рискът от възникване на автопроизшествия по време на труса 

е голям. 

При възникване на земетресение с магнитуд 7 - 8 степен по скалата на МШК ще се 

създаде сложна обстановка, която ще засегне всички аспекти на обществения живот и 

икономика на общината: 

1.Ще има голям обем от спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи, които трябва да се изпълнят в кратки срокове; 

2.Недостиг на сили и средства от Единната спасителна система и общината за 

провеждане на СНАВР (ще имат най-вероятно големи загуби). Спасителните работи ще 

се организират и провеждат с използване на оцелелите сили и средства, и основно с 

привлечени сили и средства от други области / Добрич, Варна, Русе, Разград, Велико 

Търново и др. / и с такива, които ще бъдат предоставени от други държави;  

3.Много увредени публични и частни жилищни сгради и много ранени хора, 



нуждаещи се от откриване и спасяване. Възможни са и човешки загуби; 

4. Разрушения и аварии по В и К, енергийната и комуникационните мрежи 

Възможно е спиране на енерго и водоподаването към населените места; 

5.Блокиран достъп до населените места, затрупвания по улици, което ще затрудни 

провеждането на СНАВР. 

6.Възможно е да възникнат вторични огнища на поражения - пожари в населените 

места, взрив, обгазяване, които да застрашат в по-голяма степен живота на пострадалите 

хора (могат да възникнат пожари и да се получи обгазяване на жилищни и 

производствени сгради, при къси съединения от нарушение в производствения цикъл и 

използвано ел.оборудване и др., както и наводнения на жилищни и обществени сгради, 

поради повреди във ВиК – съоръженията. 

7.Риск от възникване на епидемии, поради неспазване на санитарно-хигиенните 

норми. 

8.Голяма част от производствените предприятия ще спрат дейността си за 

продължителен период от време (възможно е нарушаването на производствения цикъл да 

доведе до пожари, промишлени аварии); 

9.Разрушенията на промишлени инсталации, пречиствателни съоръжения и др., 

могат да нанесат поражения на околната среда.  

10.Ще има дълъг възстановителен период. 
 

ІІ.МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

1.Разработване и поддържане на плана за защита при бедствия в актуално 

състояние: прогнозиране, анализиране и оценка на риска от земетресения.  

 Отговорни длъжностни лица за изготвяне на оценка на риска от 

земетресения: 

- Кмет на общината; 

- Директор на дирекция «Специализирана администрация»; 

- гл.архитект на общината;  

- ст.експ.»ЗН, ОМП, ССИ». 

- мл.експ.»БКС, КС, НС»; 

- ст.спец.»УТ, еколог»; 
  

2. Поддържане на общинските сгради за социални дейности /ДСХ, ЦНСТ, 1 и 

ЦНСТ 2, КЦД/ учебни и детски заведения, сгради за административни дейности, 

читалища, клубове на инвалида и пенсионера, музеи, и складове за съхранение на 

имущество за защита на населението в добро техническо и експлоатационно 

състояние. 

2.1.Изготвяне на технически паспорт за всеки обект – общинска собственост. 

2.2.Организиране на периодични комисии за обследване и контрол за техническа 

изправност на общинските сгради с обществено предназначение и изготвяне на 

експертни доклади и становища /от инженер - конструктори/. 

2.3.Планиране на средства по бюджета на общината за извършване на текущи и 

основни ремонти, след техническа обосновка на необходимостта по т.2.2, и за 

паспортизация на обектите – общинска собственост. 



2.4.Картотекиране на сградите и съоръженията, които поради техническото 

състояние, в което се намират (опасност от саморазрушаване) застрашават живота и 

здравето на преминаващите хора и могат да доведат по пътно-транспортни произшествия 

 Отговорни длъжностни лица  
- Зам.Кмет на общината; 

- Директор на дирекция «Специализирана администрация»; 

- Директор на Дирекция «Обща администрация»; 

- гл.архитект на общината;  

- мл.експ.»БКС, КС, НС»; 

- ст.спец.»УТ, еколог»; 

- външни експерти. 

 Необходими средства и ресурси: 

- човешки ресурси – работници–строители към общината, строителни 

материали и оборудване; автомобили за транспорт на хора и материали; 

-финансови средства за заплащане на услуги на фирми – изпълнители на 

ремонтни дейности; заплащане на експертизи за конструктивно обследване 

на състоянието на сградите. 
 

3.Спазване на изискванията за устройство на територията, инвестиционно 

проектиране, изграждане и експлоатация на строежите, съгласно закона за 

устройство на територията и подзаконовите нормативни актове 

 Отговорни длъжностни лица  
- гл.архитект на общината;  

- мл.експ.»БКС, КС НС»; 

- ст.спец.»УТ, еколог»; 
 

4.Поддържане в готовност на общинско доброволно формирование за 

извършване на дейности по защита при бедствия – осигуряване на обучение на 

доброволците, оборудване, лични предпазни средства, застраховка. 

 Отговорни длъжностни лица: 

- ст.експ.»ЗН, ОМП, ССИ»; 

-Директор на Д»Обща администрация» - за финансово осигуряване на 

дейността. 

 Необходими средства и ресурси: ежегодна застраховка на всеки 

доброволец; работно облекло и обувки – съгласно нормативите за 

предоставяне на лични предпазни средства и облекло /през 2-3 години/; 

индивидуални средства за защита, заплащане на лицензиран обучител. 

 

5.Обучение на ръководните органи в общината, на щаба и населението за 

поведение и действие при опасност и при възникване на земетресение  
Обучението на органите на изпълнителната власт за защита при бедствия е 

задължително /чл.14, ал.2 от ЗЗБ/. Те организират обучението на служителите от 

подчинените им звена, служби и други оперативни структури за изпълнение на дейности 

по защита. 



Обучението на населението за начините на поведение и действие, и изпълнение на 

необходимите защитни мерки при бедствия се организира от кмета на общината като 

обучение по желание /чл.17 от ЗЗБ/. 

 Отговорни длъжностни лица в общината: 

-кмет на общината; 

- ст.експ.»ЗН, ОМП, ССИ»; 
 

 

 ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Дейностите за защита на населението, които се изпълняват от общината са: 
 

1.Оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината и на 

населението 

1.1.Оповестяване по Националната система за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт 

Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и на 

населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на общината и 

областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена 

„Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. 

Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване са 

представени са в т.VІІ от плана. 

Кметът на общината може да разпореди оповестяване на населението с вой на 

сирени в продължение на 3 минути, последван от указания по местния радиовъзел в 

гр.Алфатар за поведение на населението, въведени временни ограничения за движение 

по пътищата и др. 

На територията на общината има монтирани 6 бр. електро-механични сирени С 40 с 

местно задействане: гр.Алфатар – 3 бр.: монтирана на сградата на общината, здравна 

служба и читалище „Ведрина” (кв.Попово); с.Алеково-1 бр. - на покрива на читалището;  

с.Бистра – 1 бр. - на покрива на кметството; с.Чуковец – 1 бр. - на покрива на кметството. 

За оповестяване на населението ще се използват и наличните ръчни сирени в 

с.Кутловица, с.Васил Левски и с.Цар Асен, и мегафон в гр.Алфатар. 
  

 1.2.Оповестяване по стационарни и мобилни телефони, интернет  

 В общината съществуват възможности за връзка и за пренос на данни чрез: 

-  изградена вътрешна централа тип ASDN с код 086; 

-  факс връзка – телефон:  086 811 646; 

-  интернет връзка, с възможности за електронен подпис на ел.документи: 
 

e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg 
 

 

Актуална информация за положението в общината и предприетите мерки за защита 

на населението ще се публикува на официалния сайт на общината:  

alfatar.egov.bg  
 

 Оповестяването по телефона на длъжностните лица, които имат задължения по 

плана за действие при земетресения ще се извършва от дежурния при ОбСС, по 

mailto:obshtina_alfatar@abv.bg


разпореждане на кмета на общината В дежурната стая на ОбСС са монтирани следните 

телефони: 
  

 086 811 638, 08673 21 79 и мобилен: 0886591507 

Оповестяването в общината се извършва по схемата, както следва: 

Оповестяването при земетресение в общината се извършва по схема, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Връзките се осъществяват чрез изградените телекомуникационни връзки в община 

Алфатар: мобилен и стационарен телефон в приоритетен ред, както следва: 
 

1.           Оповестяване на дежурния при ОбСС. 
 

2.                    Оповестяване на кмета на общината. 
 

3.                    Разпореждане на кмета на общината до дежурният при ОбСС  

                       за извършване на оповестяване.  

4.                   Оповестяване на кметове на кметства и кметски наместници, членове  

  на щаба, доброволно формирование и другите сили и средства на 

общината (ръководители на публични и стопански организации за организиране 

защитата на работещите и постоянно пребиваващите хора и/или юридически и 

физически лица, които разполагат с техника, необходима за извършване на неотложи 
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наместници 

 



аварийно-възстановителни работи). 

За начало на оповестяването се счита времето на оповестяване от дежурния при 

ОбСС-Алфатар.  

При земетресения кметът на кметство или кметският наместник докладва 

обстановката на дежурния при ОбСС. Дежурният при ОбСС незабавно докладва на кмета 

на общината и по негово разпореждане продължава оповестяването за събиране на щаба, 

доброволците, юридическите и физическите лица, определени за участие в неотложните 

аварийно-възстановителни работи.  
 

1.3.Оповестяване чрез радио средства и телевизия – предаването на гласова 

информация за целите на ранното оповестяване на населението на гр.Алфатар ще се 

извършва по радиотранслационния възел, а в останалите населени места кметовете на 

кметства и кметските наместници ще назначават оповестители. Националната телевизия 

и радио също ще излъчват съобщения за обстановката в страната и предприетите мерки 

за защита. 
 

1.4. Оповестяване чрез оповестители - при невъзможност за оповестяване на 

членове на щаба по телефона, кметът на общината разпорежда да се извърши 

оповестяване чрез оповестители – техниците на ПУРЦ и други работници/служители в  

общината.  

 

2.Разузнаване на обстановката в общината - събирането на информация за 

планиране на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи се 

осъществява в два условни етапа: 

2.1.Разузнаване на първи - предварителен етап- за добиване на оперативна 

информация за обстановката в зоната на поражение. Започва с регистрирането на 

земетресението и непосредствено след първоначалното затихване на първия трус. 

Информацията за обстановката през предварителния период за разузнаване (5-7 минути 

след регистриране на земетресението) се добива от органите на Геофизическия институт 

към Българската академия на науките, излъчва се Българското национално радио и по 

Националната телевизия, получава се от Оперативния център на РД ПБЗН и от 

оперативния дежурен при ОблСС-Силистра. До 20-та минута се получава информация за 

параметрите на земетресението (епицентър и интензитет). На този предварителен етап се 

създава организация за събиране на актуална информация – извършва се разузнаване 

на обстановката и мащабите на разрушенията – кметът на общината изпраща 

експертни групи – служители от служба УТ в общината, които да огледат града и да 

извършат - визуален оглед за степента и характера на разрушенията: 

- да определят маршрути за придвижване до зоната на поражение, състояние на 

пътищата - да обозначат непроходимите улици и да набележат обходни маршрути за 

движение на автомобилите на ЕСС, които ще участват в неотложни аварийно-

възстановителни работи; 

- да маркират на карта местата, където е възможно да се намират застрашени хора, 

животни и културни ценности /местата с най-големи разрушения/ и т.нар. зони за 

приоритетна намеса, в които трябва незабавно да започнат неотложни аварийно-



възстановителни работи. 

- огнищата на пожари; 

- степента на разрушение на елементите от мрежите и съоръженията на 

техническата инфраструктура – състояние на обектите от критичната инфраструктура. 

Кметовете и кметските наместници извършват разузнаване на обстановката в 

населените места, за които отговарят. 

 Резултатите от разузнаване на обстановката, събрани от всички източници се 

докладват на дежурния при ОбСС. Оперативният дежурен при ОбСС докладва на кмета 

на общината.  

 

2.2.Разузнаване на втори – последващ - за добиване на оперативна информация с 

цел осигуряване действията на силите при провеждане на неотложни аварийно-

възстановителни работи.  

Започва непосредствено след привеждане в готовност на всички сили и средства. 

Извършва се основно от оперативните групи на специализираните формирования на 

ЕНЕРГО ПРО, В и К, Виваком, РЗИ, ОПУ, които подават актуална информация в 

общинския щаб, както следва:  

а/ за състоянието на Комунално енергийната мрежа (КЕМ) -  осъществява се от 

екип на Енерго Про, В и К и Виваком. Установяват повредите по основните съоръжения. 

Резултатите докладват на общинския щаб чрез своите представители и на ръководителя 

на място. 

б/ за състоянието на транспортните мрежи - осъществява се от групи на ОПУ за 

републиканската пътна мрежа, а за четвъртокласната и уличната пътна мрежа от 

оперативна група от общината; 

в/ за състоянието на предпазната дига в гр.Алфатар – извършва се от оперативна 

група от общината; 

г/ за състоянието на социални заведения: дом за стари хора и център; кризисен 

център за деца – изпраща се оперативна група от общината; 

Кметовете на населени места предават информация за нанесените щети на 

територията на кметствата на дежурния при ОбСС.  

  Отговорни длъжностни лица от общината за разузнаване: 

- Директор на Дирекция «Специализирана администрация»; 

- мл.експ.»БКС, КС и НС»; 

- ст.спец.»УТ, еколог»; 

- експ.»ЗН, ОМП, ССИ»; 

- представител на РУ на МВР; 

- кметове на кметствата: Алеково, Бистра и Чуковец; 

- кметските наместници на селата: Васил Левски, Кутловица и Цар Асен. 

 Необходими средства и ресурси: 

-ресурси – високопроходими автомобили. 
 

2.3.Разузнаване за целите на провеждане на НАВР – извършва се от екипи на 

РД ПБЗН при пристигане на мястото на поражение за определяне на: 

• Маршрути за предвижване до зоната на поражение; 



• Местата за устройване на странични и магистрални проходи; 

• Местата на сградите с масово пребиваване на хора и тези, в които незабавно трябва 

да започнат издирвателни и спасителни работи; 

• Степента на разрушение на елементите от комунално-енергийните мрежи (КЕМ) и 

вторичните поражения, които са предизвикали; 

• Огнищата на пожари; 

• Наличието на замърсяване с радиоактивни източници, ПОВ, причинители на 

биологично заразяване; 

• Сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на укрепване; 

• Наличието на концентрации на взривоопасни и запалими газове във въздуха над 

допустимите стойности; 

• Състоянието на пътища и пътни съоръжения; 

• Състоянието на хидротехнически съоръжения; 

• Състоянието на хвостохранилища; 

• Състоянието на жп мрежа, летища и пристанища; 

• Местата, удобни за развръщане на временни пунктове за спешна помощ; 

• Подходящи места за съхранение телата на загиналите; 

• Местата на вертолетните площадки; 

• Местата за устройване на палаткови лагери; 

• Местата за развръщане на походни кухни; 

• Пунктовете за раздаване на храна, вода, медикаменти и други; 

• Местата за развръщане на полеви болници; 

• Степента и характера на разрушенията; 

• Наличието на живи хора под разрушенията; 

• Възможността за използване на различните видове средства за комуникация; 

• Местата, удобни за развръщане на пунктове за управление (ПУ); 

• Откриването на проекти, схеми, чертежи или друга подобна информация за 

разрушените сгради; 

• Оцелелите, които могат да дадат полезна информация; 

• Състоянието на епидемиологичната обстановка; 

• Удобните места за развръщане на пропускателни пунктове от и към зоната на 

поражение; 

• Наличието на социални заведения, които биха могли да функционират и изпълняват 

задачи по ликвидиране на последствията; 

• Наличието на обекти, на които незабавно трябва да се осигури охрана; 

• Състоянието на обекти, които биха могли да предизвикат екологично замърсяване 

на околната среда; 

• Състоянието на социални заведения за пребиваване на хора с психични увреждания, 

възрастни, деца, лишени от родителски грижи, места за лишаване от свобода; 

• Състоянието на обекти от национално значение. 

   По данните от проведеното разузнаване ръководителят на място извършва оценка 

на обстановката, поставя задачи на екипите и определя реда за провеждане на 

спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи.  

 



3.Събиране на щаба и въвеждане в изпълнение на плана за защита при 

бедствия, в частта „Защита при земетресения”.  

Кметът на общината със заповед въвежда в изпълнение плана за защита при 

бедствия, в частта „Защита при земетресения”. 
 

4.Кметът на общината може да обяви със заповед бедствено положение за 

цялата или за част от територията на общината – съгласно чл.49, ал.1 от ЗЗБ.  

При данни за затрупани и застрашени хора в общината, които се нуждаят от 

спасяване (откриване и извеждане), медицинска помощ; увреждане на жилищни и 

обществени сгради и множество хора, останали без подслон; аварии в комунално-

енергийни мрежи и съоръжения, чрез които се предоставят основни услуги на 

населението – спиране на енегоподаването и водоподаването към населените места; 

локални пожари; риск от възникване на епидемии и недостиг на сили и средства в 

общината за справяне с усложнената ситуация, кметът на общината със заповед обявява 

бедствено положение. В заповедта за обявяване на бедствено положение се посочват: 

1.обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на бедственото 

положение; 

2.обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото положение; 

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

4.мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите временни 

ограничения върху правата на гражданите; 

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

мерки; 

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

не повече от 30 дни /срокът може да бъде удължен при необходимост от кмета на 

общината след съгласуване с областния управител/. 

Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата, 

послужили като основание за обявяването му от органа, който го е обявил. 

Копие на заповедта за обявяване на бедствено положение се изпраща 

незабавно на областния управител и на министъра на вътрешните работи. 
 

5.Спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при 

земетресения 

Екипите на РД ПБЗН извършват спасителни неотложни аварийно-възстановителни 

работи в зоната на поражение и дейностите, както следва. 

• Разузнаване и оценка на обстановката; 

• Спасяване на пострадали и оказване на долекарска помощ; 

• Извеждане на пострадали от труднопроходими, опасни и недостъпни места; 

• Осигуряване въздух на затрупани хора; 

• Спасяване на хора в разрушени сгради и съоръжения; 

• Спасяване на хора в замърсени, обгазени и наводнени райони; 

• Извършване на обеззаразяване на хора, техника и материално-техническо оборудване; 

• Спасяване на пострадали при катастрофи; 

• Извършване на издирвателни и аварийно-спасителни дейности; 

• Извличане на аварирала техника; 



• Осветяване на зоната за извършване на спасителни дейности; 

• Прокарване на пътища и проходи за преминаване през разрушения и непроходими 

участъци. 

• Самостоятелно или съвместно с други екипи от единната спасителна система се 

извършва издирване на пострадали; 

• Извършване на първична сортировка на пострадалите; 

• Оказване на до лекарска помощ на пострадалите; 

• Извеждане на пострадали и застрашени хора. 

При земетресение с Магнитуд 7 и по- висока степен по скалата на МШК ще има 

голям обем от спасителни и аварийно-възстановителни работи, които да трябва се 

извършат в кратък период от време /с всеки изминал час шансовете за оцеляване на 

хората под руините намаляват/. Ще има недостиг на хора, сили и средства за провеждане 

на СНАВР. Спасителните работи започват с оказване на помощ и взаимопомощ от 

съседи и близки, от доброволци от доброволното формирование, служители и работници 

в общината.  

В зоната на поражение от земетресение НАВР се провеждат във взаимодействие с 

основните съставни части на общината. Кметът на общината организира и координира 

действията по спасяване на хора чрез изпращане на оперативни групи от служители в 

общината и доброволци на местата с поражения.  

При пристигане на екип на РД ПБЗН - ръководителят на място поема 

ръководството на дейностите – поставя задачи на екипите и определя реда за провеждане 

на НАВР, следи за спазването на безопасните условия на труд и организира 

взаимодействието със силите на Единната спасителна система и с кмета на общината.  

При провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи по 

възможност се използват плановете на сградите и съоръженията или се привличат в помощ 

лица, които живеят или работят в тях.  
Разчистването на разрушенията се извършва отгоре надолу, като техниката не се 

въвежда върху разрушенията и с нея не се извършва директно разчистване.  
За спасяване на хора под затрупванията се устройват проходи /хоризонтални и 

вертикални/. При направата на проходите трябва да се запазва максимално придобитата 
форма на разрушението, а където се налага разширяване или пробиване на отвори, следва 
да се вземат необходимите мерки за укрепване на конструкцията и предпазване на 
пострадалите от нараняване. Възможно е и устройване на вертикални шахти за достигане 
до затрупаните. Укрепването на конструкциите най-често се извършва с помощни 
материали /дървен материал и др./. При опасност от вторични земни трусове и при 
неустойчиви конструкции, при които устройването на проходи и шахти е невъзможно, 
спасителните дейности се извършват чрез последователно разчистване, с основно внимание 
към местата с локализирани хора.  

За издирване на хора под разрушения периодично се преустановяват всякакви 
дейности и работа с машини за установяване на подавани сигнали от затрупани хора.  

При откриване на затрупани хора се установява контакт за изясняване на точното 
им местонахождение, здравословно състояние и обстановката около тях. Тази  
информация е необходима за подготовка на екипа за извършване на спасителните 
дейности.  

При откриване на затрупани хора е възможно спасителните дейности да се 



извършат на ръка без използване на механизация. Най-често така се действа при 
монолитно строителство и непосредствена близост до пострадалия. При спасителните 
дейности не се извършва насилствено отделяне на елементи, които не са освободени, 
както и не се теглят кабели, въжета, парчета арматура и др.  

При спасяване на пострадали хора от разрушени сгради могат да се използват 
алпийски техники за спасяване. Дейностите се извършват от служители на РД ПБЗН, 
преминали курс и защитили квалификация за работа с алпийска техника за спасяване. 

В дейностите могат да бъдат включени и придадени мобилни екипи на 
министерство на отбраната. 

Кметът на общината създава организация за непрекъснатост на дейностите по 

откриване и спасяване на оцелели хора: осигуряване на осветление през тъмната част на 

денонощието, храна и вода на спасителните екипи и място за почивка /на работилите до 12 

часа/, осигуряване на допълнителни сили и средства от единната спасителна система за 

усилване на наличните чрез оперативния център на РД ПБЗН; осигуряване на горива за 

техниката на участниците в спасителните работи.  
При недостиг на сили и средства кметът на общината може да привлече 

допълнителни сили и средства от физически и юридически лица в общината, които 

разполагат с необходимата механизация и да поиска чрез ОЦ на РД ПБЗН и областния 

управител допълнителни специализирани сили и средства от незасегнати райони.  

Кметът на общината може да поиска координация на неотложните аварийно-

възстановителни работи от областния управител. 

 Отговорни длъжностни лица за изпълнение на дейностите на общината: 

- Кмет на общината;  

- кметове на селата: Алеково, Бистра и Чуковец; 

- членове на общинския щаб; 

- кметските наместници на селата: Васил Левски, Кутловица и Цар Асен. 

 Необходими средства и ресурси:  

- човешки ресурси - обучени доброволци; работници в общината, 

специализирани екипи на В и К, Енерго про; сили и средства на единната 

спасителна система. 

- механизация и оборудване – автомобили за извозване на доброволците и 

пострадалите, горива за автомобилите, участващи в спасителните операции. 

 

6.Материално осигуряване на неотложните аварийно-възстановителни работи 

- предвидено е да се осъществява от фирмите и ведомствата, чиито сили участват в 

спасителните дейности. Същите трябва да бъдат оборудвани с материали, инструменти, 

апаратура, транспортна и специална техника в зависимост от предназначението им. В 

началото на спасителните работи - транспортната и специалната техника трябва да бъде 

заредена с гориво от фирмите и ведомствата, като в последствие ще се зарежда в 

бензиностанцията, с която общината има сключено предварително споразумение. 

         Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице ще уведоми 

физическото лице или търговската организация за необходимостта от участие в 

неотложните аварийно-възстановителни работи, и за осигуряване на някои от 

дейностите: 

         - осигуряване на трайни, пакетирани хранителни продукти за предоставяне във 



временните подкрепителни пунктове за населението и за силите от единната спасителна 

система; 

         - осигуряване на материали /ГСМ, резервни части/ за осигуряване на силите и 

средствата на единната спасителна система; 

         - механизация за разчистване на сгради и пътища. 

В общината се създава и поддържа резерв от материални средства, необходими за 

изпълнението на задачите по провеждането на неотложни аварийно-възстановителни 

работи. Длъжностните лица, отговарящи за материално-техническото осигуряване 

непрекъснато наблюдават и своевременно реагират на измененията в обстановката. 

         Техническото осигуряване на повредена техника при провеждане на неотложни 

аварийно-възстановителни работи се осъществява от местни организации (в т.ч. 

стационарни технически работилници, бази, автосервизи и др.). При повреждане на 

техниката се организира извеждането й - малки неизправности се отстраняват на място от 

мобилни ремонтни работилници. Създават се условия за непрекъснатост на неотложните 

аварийно-възстановителни работи, като се осигурява зареждане на техниката на място.  
 

7.Извършване на непрекъснат обмен на информация с оперативния център на 

РД ПБЗН за координиране на дейностите със съставните части на единната 

спасителна система – извършва се чрез щаба за изпълнение на общинския план за 

защита при бедствия и дежурния при ОбСС. Общинският щаб създава организация по 

своевременно набиране, анализиране и обобщаване на информация за създалата се 

обстановка. Членовете на щаба подпомагат кмета на общината при изработване на 

необходимите разчети и вземане на решения. Те организират изпълнение на взетото 

решение чрез: подготовка на необходимите разпореждания, свеждане до знанието на 

подчинените структури и координират изпълнението на решението. Подготвят доклади 

за промените в обстановката и предприетите дейности /разпоредени от кмета на 

общината/ за намаляване на риска и защита на населението, които изпращат до 

областния щаб.  

Отговорни длъжностни лица от общината: 

- Кмет на общината; 

- членове на общинския щаб; 

- дежурен при ОбСС. 
 

8.Извършване на възстановителни работи след земетресение 

 

8.1.Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или 

изграждане са в съответствие с приоритетите на плана за защита при бедствия: 

 значение на обекта за осигуряване на силите и средствата, участващи в 

провеждането на НАВР и населението с услуги от първа необходимост – 

ел.захранване, вода, комуникации, горива; 

 значение на обекта във връзка с настаняването и изхранването на 

пострадалото население, както и на социални заведения;  

 за обекти, определени като потенциално опасни или представляващи 

критична инфраструктура. 
 

 



8.2.Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане: 

 защитно укрепване на сгради, в които е установено, че има затрупани хора, с 

цел да се осигури безопасната работа на спасителните екипи. Разчистване на отломки и 

изграждане на тунели, проходи по улици и други защитни съоръжения;  

 укрепване на сгради с минимални поражения /от публичния сектор/, 

необходими за дейността на щаба; сгради с ключово значение за функциониране на 

местната комунална мрежа и услуги - подстанция, помпена станция – Алфатар; сгради, 

които могат да се използват за временно настаняване на хора, останали без подслон; 

 укрепване на сгради с непрекъснат цикъл на работа: Дом за стари хора, 

ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2, Кризисен център за деца или евакуация към общински сгради с по-

малки поражения;  

 укрепване на училища, детски градини, сгради, предоставени на социални 

институции; 

 възстановяване на прекъснато електрозахранване в публични сгради, годни 

за обитаване и определени за временно настаняване на хора, останали без подслон;  

 прекъсване на водоподаването от замърсени източници /ако има такива/ и 

осигуряване на незамърсена питейна вода за населението. До възстановяване на 

нормалното водоподаването ще се доставя вода чрез водоноски на В и К и бутилирана 

минерална вода; 

Преценката за техническото състояние на сградите, след земетресение и годността 

им за обитаване се извършва чрез обследване на сградите и изготвяне на експертни 

заключения от инженер-конструктори. В експертизата се определя вида на необходимата 

възстановителна и/или укрепителна дейност. При експертна оценка за невъзможно 

възстановяване и укрепване на сграда – се предприемат всички мерки за евакуиране на 

живеещите / работещите в сградата и настаняването им в безопасни сгради. Населението 

останало без подслон ще се настанява в общински сгради за временно пребиваване. 

Дейностите по възстановяване и изграждане ще се извършват на втори етап, след 

приключване на неотложните аварийно-възстановителни работи, при изготвена оценка 

на щетите и ще включват: 

 възстановяване и изграждане на сгради от социалната и образователната 

инфраструктура, сгради за обществено обслужване; 

 възстановяване на увредена пътна инфраструктура, отводнителни канали и 

др.съоръжения; 

 подпомагане процеса на възстановяване и изграждане на увредени жилища 

на граждани, молитвени домове /църкви и джамии/ - общински комисии ще извършват 

оценка на нанесените щети, ще правят преценка за годност на обитаване на жилищата и 

дават препоръки за приоритетни укрепителни /възстановителни/ работи. Ще се изготвят 

мотивирани искания до междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. 
 

9.Ограничаване и ликвидиране на вторичните ефекти от земетресение 

След земетресение могат да възникнат вторични ефекти, които да застрашат 

живота и здравето на гражданите. Могат да възникнат запалвания от различен характер, 

които да се локализират на няколко места /населени места/ едновременно. В този случай, 

след уведомяване на РД/РС ПБЗН за възникналия пожар се извършва разчистване на 



срутвания по улиците осигуряване на достъп до мястото на пожара и до 

противопожарните хидранти. Гасенето на възникналите пожари в населените места се 

извършва от РС"ПБЗН"- Силистра. Изпълняват се комплексни дейности, заложени в 

общинския план за защита при бедствия в частта защита при пожар. След пристигане на 

противопожарния автомобил се определя характера на пожара и се извършват действия 

по локализиране и гасене. При необходимост от пожарогасене на няколко места 

едновременно с приоритет е потушаването на пожар в /или в близост до/ потенциално-

опасни обекти и обекти от критичната инфраструктура, както и в сгради, предвидени за 

временно настаняване на хора. За осигуряване на противопожарните автомобили с вода 

се привличат авто и прикачни цистерни, собственост на земеделски кооперации, фирми и 

физически лица. При необходимост от евакуация на хора от горните етажи на сгради с 

паднали стълбища ще се използват автостълби /вишки/ на екипите на Енерго Про и РС 

ПБЗН.  

Като вторичен ефект след земетресение може да възникне авария в АЕЦ – 

Козлодуй или Черна вода и да има повишено изхвърляне на радиоактивни елементи в 

атмосферата. В тези случаи наред с останалите дейности се предприемат мерки за 

радиационна защита на населението и участниците в НАВР, съгласно общинския план за 

защита при бедствия в частта защита при радиоактивно замърсяване.  

След земетресение има риск от възникване на епидемия – нарушаване на 

санитарно-хигиенните правила, свързани с липса на вода (прекъсване на водопроводи и 

замърсяване на водоизточниците), наличие на затрупани (мъртви) животни и 

необходимост от клане на ранени животни и неутрализация на трупове на мъртви 

животни. Дейностите, които се извършват при възникване на епидемия се ръководят от 

Началника на Регионална здравна инспекция.  
 

10.Предоставяне на неотложна помощ на пострадалите лица  

Основната задача на логистиката след земетресение е оптимизация на процесите: 

доставка на необходимите стоки и материали на точното място и време, при зададени 

количества и качество, с минимални усилия и разходи. Съгласно чл.55 от Закона за 

защита при бедствия - подпомагането и възстановяването при бедствие включва 

предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите лица и 

извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие.  

Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кмета на общината и 

включва:  

1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и 

селскостопанските животни; 

2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица; 

3. предприемане на други необходими мерки. 
 

Логистичната подкрепа при земетресение включва: 

- битово обслужване и настаняване на пострадалите в определени места за 

временно настаняване; 

- снабдяване с вода, храна, лекарствени продукти и медикаменти; 

- транспортно обслужване; 

- медицинско обслужване; 



10.1.Медицинско осигуряване – първа долекарска помощ ще се осигурява от 

съседи, близки, които са открили пострадалия. Те подават сигнал на телефон 112 и до 

общината (кметството). Кметът на общината координира първоначалните дейности по 

предоставяне на медицинска помощ до пристигане на екипи на ЦСМП - координира 

използване на целия наличен медицински ресурс в общината: общопрактикуващи лекари, 

медицинските специалисти към Дом за стари хора и Други дейности по здравеопазването 

към общината /към детските и учебните заведения/. Медицинското осигуряване се 

извършва от центъра за спешна медицинска помощ, който е основна съставна част от 

единната спасителна система и от мобилни екипи на болницата в гр.Силистра и 

гр.Дулово. При възникване на земетресение се очаква да има много пострадали хора на 

територията на всички общини в област Силистра и ще има остър недостиг на 

медицински специалисти. Основната част от силите, извършващи медицинското 

осигуряване по време на спасителните работи ще се въвежда от съседни незасегнати 

територии чрез оперативния център на РД ПБЗН-Силистра, по искане на кмета на 

общината. Изведените хора, които имат наранявания ще се настаняват във временни 

пунктове за оказване на медицинска помощ и преценка за транспортиране до болнично 

заведение. Подходящите сгради са: здравна служба – Алфатар и здравните пунктове в 

съставните населени места на общината. При недостиг на места за настаняване в 

горепосочените сгради ще се изграждат временни пунктове на разстояние до 500 м от 

районите с най-много пострадали хора.  

Най-тежко пострадалите хора ще се транспортират до МБАЛ-Силистра. При 

недостиг на линейки на ЦСМП за транспортиране на пострадалите ще се използват 

подходящи автомобили, собственост на общината, на юридически или физически лица. 

При необходимост на пострадалите ще се оказва първа психологическа помощ за 

справяне със ситуацията, особено при загуба на близки.  

Информация за броя на постъпилите на лечение, както и сведение за медицинските 

екипи и стационарната болнична база се подава от МБАЛ-Силистра до общинския щаб. 

 Отговорни длъжностни лица: 

- секретар на общината - координира връзките с общопрактикуващите лекари, 

органите на РЗИ, ЦСМП и МБАЛ. 

 Необходими средства и ресурси:  

- човешки ресурси - общопрактикуващи лекари в общината, медицински 

специалисти в Дом за стари хора и Други дейности по здравеопазването към 

общината; работници за пренасяне на пострадалите; 

- материални ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки, 

автомобили, оборудване и др.; 
 

10.2.Транспортно осигуряване  

Транспортното осигуряване след земетресение се организира с цел превозване на 

хора, храни и оборудване от първа необходимост. Чрез общината се организира 

транспорт за извозване на пострадалите хора до болнично заведение при недостиг на 

специализиран транспорт на ЦСМП; за евакуиране на инвалиди, възрастни хора, 

бременни и майки с деца до местата за временно настаняване; извозване на необходимо 

оборудване – легла, маси, столове, хранителни продукти от първа необходимост, 



бутилирана минерална вода, облекла; извозване на отпадъчни материали /включително и 

с биологичен произход – трупове на мъртви животни/ до временни пунктове, извън 

населените места до пристигане на екипи от екарисаж за неутрализирането им. Освен 

автомобили на общината могат да бъдат привлечени автомобили на физически и 

юридически лица. 

 Отговорни длъжностни лица от общината, координиращи 

осигуряването на транспорта: 

-Зам.кмет на община; 

-ст.спец.”Транспортно обслужване, домакин” 
 

10.3.Подготвяне, разкриване и оборудване на временни медицински, 

снабдителни, разпределителни и др. пунктове (в сгради, собственост на общината, 

предварително уточнени или изграждане на палаткови лагери) - подходящите места 

за временно настаняване на пострадали хора са в сградите – общинска собственост по 

населени места, както следва: 

 гр.Алфатар: основно училище /столова, учебни кабинети/, детска градина 

/физкултурен салон, помещение на първия етаж/, ритуална зала на общината, 

лекционната зала на читалището /сградите са с локално парно отопление или 

с климатик/, салона на читалището в кв.Попово, кварталните клубове на 

инвалида и пенсионера /ул.Йордан Петров № 9, ул.Веселин Ханчев №11/, 

здравна служба /при зимни условия – отопление с печки на твърдо гориво/; 

 с.Алеково: кметството, читалището, началното училище и детската градина, 

клуб на инвалида и пенсионера; 

 с.Бистра: кметството, читалището, детската градина; 

 с.Васил Левски: административната сграда, собственост на общината;  

 с.Кутловица: административната сграда, собственост на общината, 

читалището; 

 с.Чуковец: кметството, салона под кметството; 

 с.Цар Асен: административната сграда, собственост на общината /вкл. и 

читалището/, клуба на инвалида и пенсионера; 

Информация за сградите с обществено предназначение на територията на община 

Алфатар - Приложение № 11. 

Преди да се вземе решение за настаняване на хора в конкретна сграда, се изпраща 

комисия от експерти от общината и външни експерти /ако има такива/ за оглед на 

сградата, т.е. извършва се визуална проверка за наличието на увреждане по сградата. Ако 

заключението на комисията е, че сградата отговаря на изискванията за безопасност се 

извършва възстановяване /осигуряване/ на ел.захранването и водоснабдяването /ако са 

прекъснати/, осигуряване на оборудване /легла, постелъчен инвентар /отопление /според 

сезонните нужди / - доставка на отоплителни ел.уреди или печки на твърдо гориво и 

отоплителни материали.  

При необходимост палатков лагер маже да бъде изграден на футболното игрище в 

гр.Алфатар /вкл. и в кв.Попово/. Общината не разполага с палатки и ако изграждането на 

палатков лагер е единственото възможно решение – палатките трябва да бъдат набавени 

като външна помощ от БЧК, ГД ПБЗН-МВР или чуждестранна помощ. 



 Отговорни длъжностни лица: 

- Зам.кмет – координира дейностите по оборудване на временните пунктове;  

- Директор на Д»Обща администрация» - уточнява необходимите финансови 

средства, одобрява заявките; 

- ст.спец.»ТО, домакин» – осигурява транспортните средства, горива 

материали и оборудване от складовете на общината; 

 Необходими средства и ресурси:  

- човешки ресурси - работници за товаро-разтоварни работи и строителни 

работници; 

- ресурси – лекарства, превързочни материали, носилки и др.; механизация и 

оборудване – автомобили за извозване на легла, маси, столове, постелъчен 

инвентар, отоплителни уреди /при необходимост/. 
 

10.3.1.Оценка на наличното оборудване и недостигащото 

В общината няма достатъчно оборудване за обзавеждане на помещенията и 

адаптирането им в места за временно настаняване на хора, останали без подслон: няма 

легла, постелъчен инвентар /известни количества могат да се осигурят от оборотното 

имущество на дом за стари хора/, маси и столове за хранене могат да се осигурят от 

столовата база на училищата в Алфатар и Алеково, заведенията за обществено хранене и 

развлечение, читалищата и пенсионерските клубове във всички населени места. 

 Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на наличното 

оборудване и недостигащото 

- кметове и кметски наместници; 

- гл.спец.”ФСД” или гл.експ.”ФСД” 

- ст.спец.”ТО, домакин”; 

- ст.спец.”АПОН,”-кметство Алеково; 
 

10.4.Предоставяне на храна, напитки, облекла на пострадалите хора 

 Отговорни длъжностни лица:  

 - Кмет на общината 

- Секретар на общината – за привличане на допълнително оборудване от 

БЧК, Агенцията за чуждестранна помощ и др. 

- Директор на Д»Обща администрация» - за доуточняване на необходимите 

финансови средства за осигуряване на храна и стоки от първа необходимост на 

пострадалите хора; 

- Директор на Д»Специализирана администрация» за връзка с доставчиците и 

разпределяне на доставките по пунктовете за временно настаняване. 

- членове на щаба; 

 Необходими средства и ресурси:  

- човешки ресурси- работници за товаро-разтоварни работи;  

- механизация и оборудване – автомобили за извозване на храните.   
 

10.4.1.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, 

лекарствени продукти и други от първа необходимост и последваща 

 



 Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, 

вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други: 

- гл.спец”ФСД” или гл.експ.”ФСД” 

- ст.счетоводител; 

- ст.спец.”ТО, домакин”; 

- ст.спец.”АПОН,”-кметство Алеково; 

- кметове и кметски наместници; 
 

10.4.2.Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, 

лекарствени продукти и други: разчетът ще бъде изготвен според конкретната 

необходимост, в зависимост от броя на пострадалите граждани, нуждаещи се от храни, 

вода и медицински изделия. 

Разчетът за изхранване на населението на общината - Приложение № 5 
 

Договорени споразумения с доставчици: 

Предвидено е да бъдат изготвени предварителни договорни споразумения за 

осигуряване на стоки и материали от първа необходимост в следните области: 

 доставка на хляб – от производители в областта и от съседни области; 

 доставка на питейна вода – с водоноски на В и К; бутилирана минерална 

вода;  

 доставка на хранителни стоки от първа необходимост – пакетирани храни, 

консерви, трайни продукти и др.продукти за влагане в приготвянето на топла храна; 

 горива за МПС – на територията на общината има две бензиностанции на 

Петрол” и „Петроком”; 

 горива за отопление – дърва и въглища;  

 механизация и оборудване. 

Фирмите-доставчици на стоки и услуги се избират на конкурентен принцип, като 

определящо при избора е съотношението – качество на разумна цена. Изборът на 

доставчик е съгласно проведените процедури по ЗОП за избор на изпълнител – доставчик 

на стоки. В останалите случаи, когато общината няма проведена процедура за избор на 

изпълнител – ще се използват процедурите и договорните споразумения на учебните и 

детските заведения за доставка на хранителни продукти, както и възможностите на 

търговската мрежа.  

При възникване на конкретна необходимост от стоки и материали – ще бъдат 

подписвани двустранни договори между кмета на общината и определената фирма-

изпълнител по договора.  
 

10.4.3.Изготвяне на обобщена заявка за снабдяване (с храни, вода, 

медицински изделия, лекарствени продукти), съгласуване с кмета на общината и 

изпращане на заявката до фирмите – доставчици. 

Заявките за осигуряване на храна, вода, медикаменти, оборудване, облекла и 

транспортни средства се изпращат от кметовете и кметските наместници на засегнатите 

населени места, а за общинския град се изготвят на база извършена оценка на нуждите. 

Всички заявки се обобщават, според броя на пострадалите хора и разчета за наличното и 

недостигащото оборудване. 



 

 Отговорни длъжностни лица: 

-Директор на Дирекция ”Обща администрация”; 

-гл.експерт „ФСД”; 

-гл.спец.”ФСД”; 

-ст.счетоводител 

-ст.спец.”Домакин, ТО”. 
 

 10.4.4.Осигуряване на товаренето, транспортирането и доставката на 

оборудването до местата за временно настаняване на населението 

 В разчета на транспортните средства, с които ще се извозват стоките от първа 

необходимост се включват всички автомобили на общината, и привлечените от 

физически и юридически лица, които не са включени към момента в неотложни 

аварийно-възстановителни дейности. 

 Отговорни длъжностни лица: 

- зам.кмет на общината; 

- ст.спец.”ТО, домакин”. 

 Необходими средства и ресурси: 

-ресурси – автомобили – товарни микробуси, камиони и работници за 

извършване на товаро-разтоварни работи. 
 

10.4.5.Разпределяне на храна, напитки и облекло на пострадалите – 

осъществява се от отговорници на местата за временно настаняване, определени със 

заповед на кмета на общината. Разпределянето е по опис, в съответствие с подадените в 

общината заявки и утвърдената обобщена заявка за снабдяване. 

За оперативност при разпределяне на помощите, същите ще се предоставят на 

главата на семейството или домакинство. 

 Отговорни длъжностни лица: 

- ст.експ.”АТО, БХТ”; 

- ст.експ.”Приходи от населението”; 

- мл.експ.”Приходи от населението”; 

- ст.спец.”АПОН”- кметство Алеково; 

- кметове и кметски наместници; 
 

10.4.6. Изхранване и временно настаняване на пострадалите домашни и 

селскостопански животни – изведените животни се отвеждат до годни за обитаване 

стопански сгради или ферми. В тях ще се създават условия за временно отглеждане 

/изхранване/.  

 Отговорни длъжностни лица:  

- Директор на Д»Специализирана администрация»;  

- ст.спец.»ТО, домакин»  

 Необходими средства и ресурси:  

- човешки ресурси – работници в общината; 

- материали – фуражи, вода, транспортни средства. 

 



 

11.Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи и дейности 

по ликвидиране на щетите след земетресение  

11.1. Инженерно осигуряване 

         Основните усилия на инженерното осигуряване след земетресение се насочват за 

разчистване на пътищата, осигуряване на подстъпи до разрушените и полуразрушените 

сгради, под които може да има затрупани хора; временно укрепване на сградите, в които 

ще се извършват неотложни аварийно-възстановителни работи. 

 При необходимост от допълнителни сили и средства за извършване на 

неотложни аварийно-възстановителни работи - кметът на общината може да поиска 

помощ от местни физически и юридически лица, които разполагат с необходимата 

механизация. Кметът на общината може да поиска допълнителни сили и средства от 

единната спасителна система чрез Областния управител и Оперативния център на РД 

ПБЗН. Автомобилите, които се явяват да извършване на неотложни аварийно-

възстановителни работи трябва да бъдат заредени с горива за извършване на дейност за 

едно денонощие.  

 Отговорни длъжностни лица: 

 -Зам.Кмет; 

- ст.експ.»ЗН, ОМП, ССИ»; 

- ст.спец.»ТО, домакин» - осигуряване на транспортни средства и горива за 

автомобилите на общината и ЕСС. 
 

11.2.Отстраняване на повреди по КЕМ 

    Отстраняването на повредите по комунално-енергийните системи се извършва от 

аварийни групи на дружествата – ВиК ООД и Енерго Про АД. Аварийните групи 

отстраняват приоритетно аварии по съоръженията, които застрашават живота на 

гражданите или екипите, участващи в НАВР. Те възстановяват електрозахранването и 

водоподаването на сгради за временно настаняване, здравни служби, административни 

сгради на общината и кметствата, фирми, които ще осигуряват изхранване на 

населението; В и К - съоръжения). Впоследствие отстраняват останалите повреди до 

пълно възстановяване на системите. 

 Отговорно длъжностно лице, координиращо дейностите: 

          - Зам.кмет на общината. 
 

11.3.Идентифициране и погребване на загинали: 

     При наличие на загинали хора се извършва констатиране на смъртта от лекар и се 

издава смъртен акт от общината до 48 часа от констатацията. Общинската 

администрация създава условия за идентификация на загиналите, уведомява близките, 

ако живеят извън общината. В случай, че има хора, починали по време на извозването им 

до болнично заведение или след откарването им в болница, процедурата по тяхното 

идентифициране се организира от служба "Български документи за самоличност» към 

МВР и сектор ГРАО, които издирват и известяват близките. Информацията за имената и 

броя на загиналите се подава на представителя на РУ на МВР в общинския щаб. 

Общината създава организация за своевременно погребване на загиналите хора - 

извършва служебно погребение на социално слаби хора, и на хора, които нямат близки 



родственици или ако близките не са се отзовали и не са извършили погребението. 

 Отговорни длъжностни лица в общината: 

- кмет на общината; 

- секретар на общината; 

- кметове на кметства и кметски наместници; 

- ст.експ.»АПОН»; 

- ст.спец.”Култура, обредни дейности и спорт” 

- ст.спец.АПОН – с.Алеково 
 

11.4.Санитарна обработка след земетресение  
11.4.1.Обезвреждане на трупове на умрели животни – кметът на общината 

отправя искане чрез оперативния център на РД ПБЗН за необходимостта от екарисажна 

дейност за обезвреждане на труповете на умрели животни.  
 

11.4.2.Почистване и дезинфекициране на сгради 

 Отговорни длъжностни лица в общината: 

- кмет на общината; 

- секретар на общината; 

- кметове на кметства и кметски наместници; 

-ст.спец.”ТО, домакин” 
 

11.5.Осигуряване на реда и законността след земетресение 

При необходимост от използване на специализирани изпълнителни органи от 

системата на МВР с цел осигуряване законността и реда в общината, кметът на общината 

отправя искане чрез оперативния център на РД ПБЗН за осигуряване на специализирани 

сили и средства на МВР. 

Редът и законността в общината се осигуряват от РУ на МВР-Силистра. При 

земетресение силите и средствата на РУП-Силистра ще се разпределят между всички 

нуждаещи се общини в област Силистра.  

 Отговорно длъжностно лице от общината, координиращо 

осигуряването на реда и законността:  

-зам.кмет на общината. 
 

12.Предоставяне на възстановителна помощ – възстановителната помощ за 

пострадалите от бедствие лица се предоставя при условия, по ред и в размери, определен 

с правилника за дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и 

подпомагане към Министерски съвет. На основание чл.56, ал.1 от закона за защита при 

бедствия комисията взема решение за отпускане на целеви средства от републиканския 

бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия. 

Средствата се предоставят за: 

1.разплащане на непредвидени разходи за неотложни аварийно-възстановителни 

работи при бедствие на включените чрез оперативните центрове сили и средства на 

единната спасителна система; 

2.финансиране на неотложни възстановителни работи; 

3.предоставяне на възстановителна помощ; 
 



12.1.Изготвяне на подробна оценка за нанесените щети – извършва се за всеки 

обект поотделно. Извършва се по заповед на кмета на общината от общински комисии, 

които включват техници и експерти: инженер-конструктор и лицензиран оценител. 

Дейностите по оценка на щетите включват документиране - попълване на бланка за 

оценка на щетите и фото заснимане на обекта.  

12.2.Подготвяне на подробни план-сметки за възстановяване на нанесените 

щети (по обекти) и обобщаване по населени места. 

12.3.Подготвяне на искане на средства до МКВП при МС за разплащане на 

непредвидените разходи за извършване на неотложни аварийно-възстановителни 

работи при бедствие за включените чрез ОЦ сили и средства на единната 

спасителна система; за финансиране на неотложни възстановителни работи и за 

предоставяне на възстановителна помощ на населението /за строителни материали 

или строително-ремонтна дейност на единствени жилища на граждани/. 

Исканията се подготвят от общинската администрация и изпращат от кмета на 

общината с копие до областния управител - за включените сили и средства на единната 

спасителна система (доброволни формирования, търговски дружества, еднолични 

търговци, юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на 

Министерството на здравеопазването и др.). 

В искането се посочва правното основание за извършването на разходите 

(план за защита при бедствия, заповед за възлагане на СНАВР - за привлечените сили, 

договор или др.) и фактическите обстоятелства (събитие, място, време, предприети 

действия, включени сили и средства на единната спасителна система). Към искането се 

прилагат:  

- справка за извършените непредвидени разходи по второстепенни 

разпоредители с бюджетни кредити; 

- отчет с описи на разходооправдателните документи по второстепенни 

разпоредители с бюджетни кредити или държавни предприятия;  

- заповед за въвеждане плана за защита при бедствия по чл. 65, ал. 2, т. 1 от 

Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). 

Областният управител в срок 30 дни от датата на получаване на искането от кмета 

на общината изпраща в комисията становище относно целесъобразността на 

извършените разходи. 

Комисията може да изисква информация от оперативните центрове за включените 

сили и средства на единната спасителна система. 

 Отговорни длъжностни лица: 

- Кмет на община; 

- Секретар на община –  привличане на средства от други източници: БЧК, АЧП 

и др. 

- мл.експ.»БКС, КС НС» – изготвя количествено-стойностна сметка за СМР; 

необходими строителни материали, съгласно оценка за нанесените щети по 

обекти. 

- Директор на Д»Обща администрация» или гл.експ.»ФСД» - изготвят 

финансова обосновка на разходите на общината за участие в спасителните 

операции и извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; 

http://web.apis.bg/p.php?i=244897#p6146039
http://web.apis.bg/p.php?i=244897#p6146038
http://web.apis.bg/p.php?i=244897#p6146038


изразходваните средства за осигуряване на дейностите на единната спасителна 

система и привлечените допълнителни сили и средства. 

- ст.спец.»ТО, домакин» - осигурява платежните документи за закупени горива 

и др.материали със средства на общината за осигуряване дейността на 

участниците в НАВР; заплатени услуги на привлечени сили и средства за 

извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; закупено 

оборудване, храни и напитки за предоставяне на неотложна помощ на 

населението. 

- ст.експ.»ЗН, ОМП, ССИ» - извършва окомплектоване на исканията до 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. 
 

12.4.Организиране изпълнението на решенията на Междуведомствената 

комисия за възстановяване и подпомагане при МС за разходване на отпуснатите 

целеви средства по предназначение. 

 Отговорни длъжностни лица за предоставяне на помощи на 

населението:  

- Кмет на община или Зам.Кмет; 

- Секретар на община –  привличане на средства от други източници: БЧК, 

АЧП, Д»СП» и др. 

- Директор на Дирекция «Специализирана администрация» - уточняване на 

процедурата и провеждане на процедура за избор на доставчик на стоки и 

услуги;  

- Директор на Д»Обща администрация» или гл.експ.»ФСД» - контрол за 

целевото предоставяне и изразходване на средствата.  

- ст.експ.»ЗН, ОМП, ССИ» - окомплектованост на документацията по 

предоставяне на помощта – двустранно подписани протоколи за приемане-

предаване, фото заснимане и др. 

- мл.експ.»БКС, КС НС» – контрол при разпределяне на помощите – 

строителни материали. 

- гл.спец.»ФСД» - изготвя финансово досие на всеки обект и подготвя отчет 

до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за целевото 

изразходване на средствата. 

 Необходими средства и ресурси: 

-транспортни средства за извозване на строителните материали до пунктовете за 

раздаване. 
 

12.4.1.Места за предоставяне на строителни материали на населението: 

Местата за предоставяне на помощите по населени места са, както следва: 

  гр.Алфатар 

-двора на общината; 

- на площада в кв.Попово; 

с.Алеково 

-двора на кметството; 

с.Бистра 



- двора на кметството; 

с.Васил Левски 

- площадката до кметството; 

с.Кутловица 

- на двора пред здравния участък; 

с.Чуковец 

- в двора на детската градина; 

  с.Цар Асен 

-в двора на кметството; 
 

ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ 

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. 

1.Основни мероприятия и задачи, които се изпълняват от РД ПБЗН (РС ПБЗН): 

1. Дейностите по защита на населението след земетресение се координират от 

ръководител на място, определен съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). 

Ръководител на място е Директорът на РД "Пожарна безопасност и защита на 

населението" или оправомощено от него длъжностно лице 

Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между 

частите на ЕСС при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи. 

При необходимост ръководителят на място сформира щаб с представители на 

участващите екипи от ЕСС. 
 

2. Екипите на РД ПБЗН (РС”ПБЗН) извършват спасителни, неотложни аварийно-

възстановителни работи в зоната на поражение и дейностите, както следва. 

 Разузнаване и оценка на обстановката; 

 Спасяване на пострадали и оказване на долекарска помощ; 

 Извеждане на пострадали от труднопроходими, опасни и недостъпни места; 

 Осигуряване въздух на затрупани хора; 

 Спасяване на хора в разрушени сгради и съоръжения; 

 Спасяване на хора в замърсени, обгазени и наводнени райони; 

 Извършване на обеззаразяване на хора, техника и материално-техническо 

оборудване; 

 Спасяване на пострадали при катастрофи; 

 Извършване на издирвателни и аварийно-спасителни дейности; 

 Извличане на аварирала техника; 

 Осветяване на зоната за извършване на спасителни дейности; 

 Прокарване на пътища и проходи за преминаване през разрушения и 

непроходими участъци. 

 Самостоятелно или съвместно с други екипи от единната спасителна система 

се извършва издирване на пострадали; 

 Извършване на първична сортировка на пострадалите; 

 Оказване на първа долекарска помощ на пострадалите; 



 Извеждане на пострадали и застрашени хора. 

 

3.Областният управител  

Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта 

(съгласно чл.64, ал.1 от ЗЗБ): 

-създава щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия; 

-при възникване на бедствие на територията на областта въвежда със заповед в 

изпълнение областния план за защита при бедствия; 

- може да обяви бедствено положение на територията на областта или част от нея. 

- координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, 

възникнали на територията на областта, когато те излизат извън територията на една 

община, както и когато кметът на общината е поискал това; 

-организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване 

при бедствия 

Областният управител разпорежда да бъде временно изведено населението на 

засегнати от бедствието селища от една община в друга община от областта в случай на 

пълни разрушения на сгради и инфраструктура. Населението, което ще бъде временно 

изведено от засегнатите селища ще бъде настанено в пригодени помещения в училища, 

физкултурни салони, общежития, кметства и др. за осигуряване на минимални условия за 

живот. От резерва на РД ПБЗН ще се предоставят палатки за устройване на полеви 

лагери. Местата за разполагане на полевите лагери ще се определят от кмета на 

общината по предложение на специалистите общинска собственост и устройство на 

територията. 
 

4. Кметът на общината 

4.1.Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на 

територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ: 

 Най-важните функции на кмета на общината при възникване на земетресение са: 

- организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или 

намаляването на последиците от бедствия;  

- планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване 

на дейностите по плана за защита при бедствия в общината, както и резерв за неотложни 

и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението; 

- създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при 

бедствия и за взаимодействие с националния щаб, щабовете към министрите и областния 

щаб. 

4.2. При възникване на бедствие на територията на общината, съгласно чл.65, 

ал.1 от ЗЗБ, кметът: 

1. въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия; 

2. може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим, 

който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за определен 

период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи)  

3. извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция 



"Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта; 

4. може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или 

материална помощ в съответствие с възможностите им;  

5. може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни 

формирования;  

6. може да поиска координация от областния управител; 

7. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна 

помощ на пострадалите лица 

8. организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на 

населението при бедствия; 

9. организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи 

при бедствия. 

Кметът на община, когато осъществява ръководство и координация на 

спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпраща на 

МВР писмена информация за тяхното протичане. 

Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита 

при бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията му по 

чл.65 от Закона за защита при бедствия. 
 

4.3. Предоставяне на неотложната помощ на пострадалите граждани   

Осигурява се и се предоставя от кметовете на общините и включва:  

1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и 

селскостопанските животни; 

2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица; 

3. предприемане на други необходими мерки. 

Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа необходимост 

ще се извършва от секретаря на общината, подпомаган от директора на дирекция „ОА”.  

Когато кметът на общината поска координация на СНАВР от областния управител 

– обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до областна администрация 

Силистра по факс с номер 086 821 664 при дежурните в ОЦ на РД ПБЗН и на факс с 

номер 086 821 364 при дежурния по Областен съвет по сигурност.  

Получените материални запаси ще се съхраняват в ритуалната зала на общината и в 

другите складови помещения и ще се разпределят съгласно заявките. 

Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по законосъобразното 

изразходване на финансовите средства е Директорът на Дирекция „Обща 

администрация”, подпомаган от гл.спец.”Финансово-счетоводна дейност” в общината. 
 

4.4. Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани  
Предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността на 

междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет 

 

5.Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) 

ЦСМП организира и осигурява: 

1.Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали. 

2.Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности 



до настаняването на пострадалите в болница.  

3.Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни 

ситуации, осъществявайки взаимодействие с РУ на МВР и РД ПБЗН. 

4.Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни 

заведения, в които се извършват трансплантации. 

5.Приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по 

автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за 

помощ и подадената информация до екипите. 

6.Осигуряване на специализиран транспорт за: 

а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ; 

б) кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински 

изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска 

помощ; 

в) транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни 

заведения. 
 

6.Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната 

помощ на територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 

2 от Закона за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и директорите 

на лечебните и здравните заведения в област Силистра като: 

 създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка, 

лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите; 

 формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ; 

 осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни 

фактори; 

 организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен 

контрол в засегнатата територия от пожар; 

 формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности за защита от 

пожари; 
 

7.Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини. 

   При обявяване на бедствено положение на територията на общината (и на област 

Силистра) длъжностното лице, отговарящо за опазване на реда и законността е 

Директорът на ОД на МВР Силистра. 

В съответствие с Чл. 52. от „Закона за защита при бедствия”, при обявено 

бедствено положение в неизбежно необходимия обем и продължителност може да се 

ограничи: 

 правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от 

места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено застрашени; 

 правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, 

здравето и имуществото на лица или на околната среда; 

 свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията, засегната 

от земетресението; 

 правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала 

осъществяването на спасителните работи. 



При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат 

предприети: 

 временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на 

имущества от определената територия; 

 забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии. 

Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с чл. 7 от Закона за 

МВР и включва: 

 отцепване (изолиране) на района; 

 осигуряване на обществения ред и организация на движението; 

 осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на 

населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и др.; 

 осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и материалните 

ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за евакуация; 

 осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на ОУ ПБЗН за 

провеждане на аварийно-спасителни дейности; 

 оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ на 

пострадалите; 

 извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на 

слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и други 

престъпления; 

 организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места, 

където е извършена евакуация; 

 оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане на 

населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми, организации 

и неюридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности; 

 провеждане на следствено-оперативни мероприятия. 
 

8.Силите на единната спасителна система от други области, включени в 

неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към отделните 

структури на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните 

ръководители. 
 

9.Комунално-енергийни дружества – Енерго Про и ВиК 

Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите. 

С приоритет се възстановят авариите в сгради за социални дейности, здравеопазване, 

възстановяват и изграждат нови съоръжения в обекти за временно настаняване на 

пострадали хора. 
 

10.Търговски дружества за комуникационни услуги – фиксирани мрежи, 

мобилни оператори, интернет –доставчици: Виваком, М-тел и Глобул 

Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите и 

осигуряване на покритие на мрежите. 
 

11. Българският червен кръст (БЧК) може да осигури имущество за незабавно 

подпомагане на пострадали хора при бедствия. БЧК има централна база в с.Долни Лозен 



(Софийска община) и 3 между областни складови бази в Русе, Добрич и Бургас. 

Складовите бази разполагат с резерв от имущество от първа необходимост за 

подпомагане на 5 000 човека бедстващо население. Подпомагането чрез БЧК се извършва 

при бедствие, чрез искане на председателя на общинската организация на БЧК до 

Областен съвет на БЧК-Силистра /телефон 086 823 080/.  
 

V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV 

Източниците за финансиране по плана за защита при земетресения на територията 

на община Алфатар са общинският бюджет, бюджетите на ЮЛ, ЕТ, републиканският 

бюджет. 

Когато финансирането на дейностите при земетресения е за сметка на бюджетите 

на министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл.61, т. 1 и т. 2 на Закона 

за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския план за 

защита се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните министерства и 

ведомства и бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, 

утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.  

При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни 

аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за 

заплащане на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите – 

кметът на общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи 

целесъобразността и законосъобразността на разходите). 
 

VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА 

ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА 

Координацията на съставните части на единната спасителна се осъществява чрез 

Оперативния център на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - Силистра. 

Оперативния център извършва следните дейности: 

1. Приема и оценява информацията за възникналото земетресение; 

2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и 

координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна оперативна 

процедура; 

3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната 

власт, съставните части на единната спасителна система и населението при земетресение; 

4. По искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния 

управител организира включване на предвидените в Плана за защита при земетресение 

съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и 

средства при необходимост. 

Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се 

записва и архивира с възможност за последващо прослушване. 

Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се 

осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и Интернет 

връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Силистра. 

Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията между 



частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи в района на земетресението. Ръководител на място е Директорът 

на РД”Пожарна безопасност и защита на населението” Силистра, или оправомощено от 

него длъжностно лице. 

Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен със 

заповед на кмета на общината, подпомага кмета на общината и осъществява 

взаимодействие с щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с 

националния щаб. 

Основните функционални задължения на всеки един член на общинския щаб са: 

 набира, анализира и обобщава информация за бедствената ситуация; 

 изготвя оценка на щетите; 

 дава предложения за решение на кмета на общината за действия по 

приоритет в зависимост от компетенциите, които има и организацията, която 

представлява; 

 организира изпълнението на решенията на кмета на общината за 

координиране на СНАВР: свежда ги за изпълнение на подчинените 

структури, и координира и отчита изпълнението; 

 подготвя доклади за промените в обстановката и предприетите дейности 

/разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на 

населението; 

 подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след 

съгласуване с кмета на общината.  
 

VІІ.РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА 

ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА 

ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ОПАСНОСТ 

ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЕ 

Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и на населението при земетресение на територията на общината и 

областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена 

„Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна 

опасност”. 
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на 

органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система 

са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, 

планирана конференция за определен час.  

 Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в 

групите:  членовете на общинския щаб, кметовете и кметските наместници, доброволната 

спасителна група, дежурния при ОбСС. При възникване на земетресение те ще получат 

съобщение от системата на мобилния си телефон с текст: Имате съобщение! Моля 

въведете вашия PIN! Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! 

 "Внимание, земетресение! 



 Внимание, земетресение! 

 Внимание, земетресение!"; 

 Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна 

информация - конкретизиране на събитието и указания за действия на лицата. 

 Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или 

експертно становище. 

 Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се 

включват в конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на решение 

за реагиране при радиационна авария и опасност от радиоактивно замърсяване. 

 Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени 

лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени. 

Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство и 

населено място се осъществява от ОЦ на РД ПБЗН Силистра, по разпореждане на 

Директора на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" Силистра. 

При земетресение, изискващо координация на областно и общинско ниво, кметство 

и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа 

на искане на Областния управител, Кмета на засегнатата община, Ръководителя на 

съставна част на Единната спасителна система или ръководителя на мястото на намесата. 

Исканията се приемат чрез ОЦ на РД ПБЗН Силистра. 
 

VІІІ.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ 

ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ 

ЗА РЕАГИРАНЕ  
 

1. Сили на основните части на Единната спасителна система  
 

№ Наименование Личен състав 

(брой) 

Техника 

(брой) 

1. Група „Спасителна дейност” към РД „ПБЗН” – 

Силистра (за областта: 26 спасителя - 8 

автомобила) 

4 

 

1 

2. РС „Пожарна безопасност и защита на 

населението” - Силистра (за областта: 

 21 пожарникаря – 11 автомобила) 

4  

(+4 при 

необходимос

т) 

1 

(+1 при  

необходимост) 

3. Център за спешна медицинска помощ 

- ФСМП Силистра - 4 екипа  

(за областта: 32 човека – 9 автомобила) 

8 4 

4. ОД на МВР  - РУП - Силистра 

(за областта: 86 човека, 27 автомобила) 

20 4 

 

2. Специализирани сили на министерства и ведомства 
 

№ Наименование Личен състав 

(брой) 

Техника 

(брой) 

1. РИОСВ Русе (за област Силистра) 10 4 



2. РЗИ Силистра (50 човека личен състав – 4 

бр. техника) 

3 Общопрактикуващи 

лекари в общината 

3 

3. Здравни и лечебни заведения в област 

Силистра  

1600 40 

4. ОД „Безопасност на храните”-Силистра (за 

областта – 29 човека – 7 автомобила) 

5 2 

5. Енерго Про Мрежи ЕАД –  

РОЦ Добрич/Силистра –  

подразделение Силистра: 25 екипа: 52 

техници и 39 специализирани автомобила 

2 техници 

/за общината 

 

1 спец. 

автомобил 

6. В и К Силистра – на територията на 

общината има 1 авариен екип в състав от 3 

човека; водомайстори в селата Алеково, 

Васил Левски и Цар Асен-3; помпиери в ПС- 

Алфатар - 4 човека 

11 

 

3 

7. Виваком – за областта 52 18 
 

3. Сили и средства на община Алфатар 

№ Наименование Личен състав 

(брой) 

Техника 

(брой) 

1. Доброволно формирование  5 1 

2. Изборни и ръководни длъжности, които имат 

задължения при възникване на бедствия: Кмет на 

община, зам.кмет, кметове на кметства и кметски 

наместници, секретар на общината и гл.архитект 

10 3 

3. Служители в Дирекция „Обща администрация” - 

Общ състав - 10 човека. Задължения при възникване на 

бедствия имат: Директор на Дирекция, гл.спец.”ФСД”, 

ст.спец.”Касиер”, ст.спец.”ТО, домакин”, 

ст.експ.”Протокол, връзки с обществеността” 

5  

4. Служители в Дирекция „Специализирана 

администрация” – общ състав 9 човека. Задължения при 

възникване на бедствия имат: Директор на Дирекция, 

ст.експ.”ЗН, ОМП, ССИ”, мл.експ.”БКС, КС, НС”, 

ст.спец.”УТ, екология”, шофьор 

5  

5. Членове на общинския щаб – 17 човека, от които  - 

външни експерти, представители на териториални 

органи на изпълнителната власт и на местни 

организации: РУП, РС”ПБЗН”, ВиК, общопрактикуващи 

лекари, директор на ОД”СП”, Директор на ОУ (химик) 

9 3 

6. Дейност „Чистота” – общ състав 5 човека. 

Задължения при възникване на бедствия имат: 

тракторист- багерист, шофьор, общи работници – 2 

4 2 



 

3.1.Автомобили на община Алфатар 
 

№ Вид автомобили  брой Забележка 

1. Леки автомобили (4+1 места): 

- Фолцваген „Пасат” 

- Форд „Фокус” 

- Ваз 

3 15 места 

2. Леки автомобили с повишена 

проходимост: 

- УАЗ 452 – Алфатар 

- УАЗ 452 - Алеково 

2  

 

2+1 места 

2+1 места 

3. Товарни автомобили -Форд Транзит 1  5+1 места 

4. Автобуси: 

- Исузу Евро Тюркоаз 

- Хюндай  

- Пежо 

3 61 места, в т.ч.: 

32+1 места 

15+1 места 

11+1 места 

5. Специализирани автомобили: 

- Бедфорд – противопожарен  

- Хюндай - сметосъбирач 

2  

5+1 места 

2+1 места 

6. Трактори: 

- ТК-80 с багерна уредба и 

гребло 

- ДТ-75 (верижно) 

2  

7. Ремарке 1  
 

3.2.Автомобили на общината, предоставени за ползване на юридически лица 
 

№ Вид автомобили  брой Забележка 

1. Лек автомобил, собственост на ДСХ: 

- Опел Виваро - пътнически 
1 8+1 места,  

7. Дейност „Озеленяване” 1  

8. Дейност „Други дейности по здравеопазването” 

(мед.сестра в ОУ и ЦДГ – Алфатар) 

1  

9. Дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка” 

(техници на пункт за управление, радиопредавателни 

центрове) 

3  

10. Дейност „Други дейности по образованието” (шофьор за 

района на с.Алеково и с.Бистра) 

1 1 

11. Дейност „Общински съвет по сигурност” (денонощни 

дежурни) 

5  

12. Дейност „Други дейности по БКС” – общ състав 3 

човека. Задължения при бедствия има: огняр 

1  

13. Дейност „Кризисен център за деца” – непрекъснат 

режим на работа (на смени) 

6  



микробус 

2. Лек автомобил с повишена 

проходимост, предоставен на 

ЕТ”Лъчезар Данков” за социални 

услуги (ДСП): 

- УАЗ (джип) 

1 4+1 места 

 

 

3.3. Уреди, съоръжения и имущество, които могат да се използват при 

провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи 
 

№ Техника и имущество в ППД брой Забележка 

1. Гръбна пръскачка 5  

2. Кофа за вода - поцинкована 5  

3. Лопата 11  

4. Брадва 4  

5. Кирка 3  

6. Тупалки 15  

7. Съд с вместимост за 200 л вода 1  

8. Моторен трион (в т.ч. 1 ел.кастрачка) 2  

9. Мотика 5  

10. Съдове за питейна вода – 10л 7  

11. Желязно гребло 5  

12. Моторно помпа 1  

13. Електрически фенери (челни) 8  

14. Радиостанции 4  

15. Шланг 38мм 17 бара 2  

16. Шланг 52мм 17 бара 1 За 2 модела 

Забележка: Противопожарният автомобил на общината е оборудван с необходимите 

шлангове и струйници. 
 

Допълнително оборудване на доброволното формирование и специализираната 

група за гасене на пожари 
 

№ Техника и имущество за ППД брой 

1. Саблен трион 1 

2. Халогенен фенер 1 

3. Водовземателна стойка за ПХ 1 

4. Лични предпазни средства за ДФ (зимен и летен костюм, 

дъждобрани, обувки, ботуши, шапки, ръкавици, щит с козирка, 

защитни маски с активен въглен). 

5 



5. Лични предпазни средства за специализираната група (зимен костюм, 

ръкавици, защитни маски с активен въглен, гумени ботуши) 

3 

 
 
 

4.Сили и средства на юридически и физически лица в общината 

Списък на физическите и юридическите лица, които разполагат с техника за 

извършване на СНАВР е представена в Приложение № 13. 
 

5.Време за готовност за реагиране: 

 На основните сили на единната спасителна система – до 3 (три) минути след 

получаване на сигнала. 

 На специализираните сили на министерства и ведомства от областта - до 60 

(шестдесет) минути след получаване на сигнала. 

 На доброволното формирование към общината– до 30 (тридесет) минути след 

получаване на сигнала. 

 На сили и средства на юридически и физически лица, предвидени за участие в 

НАВР – до 60 (шестдесет) минути след получаване на сигнала. 


