
Р А З Ч Е Т 
 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕВАКУАЦИЯ И РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕ 

В ОБЩИНА АЛФАТАР ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

 

 1.Начини и способи за оповестяване 
 

1.1.Оповестяване по Националната система за ранно предупреждение 

и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението при 

бедствия и за оповестяване при въздушна опасност (НСРПО) 

Чрез НСРПО се оповестяват отговорните длъжностни лица – кмета на 

общината и членовете на щаба за изпълнение на общинския план за защита при 

бедствия, дежурните при ОбСС и членовете на доброволното формирование. 
 

1.2.Оповестяване от дежурния на ОЦ на ПБЗН по стационарни и 

мобилни телефони - информиране за характера, степента на интензивност на 

земетресението и мерки /указания/ за поведение и действие. 

Оповестяването/информирането се приема от дежурния при ОбСС-Алфатар и се 

предава на кмета на общината. По разпореждане на кмета на общината се 

извършва оповестяване по утвърдената схемата за оповестяване в общината по 

телефони в дежурната стая на ОбСС: 086 811 638, 08673 21 79 и 0886591507 
 

1.3.Оповестяване на населението с използване на сиренната система - 

С 40. 

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

– 1 бр. - на покрива на кметството. 

При необходимост и възможност ще се използват и автомобили с високо-

говорящи уредби (мегафони). 
 

1.4.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. Българската национална телевизия и радио ще излъчват 

съобщения за обстановката в страната, указания за действие и създадена 

организация за защита. 
 

2. Организация на евакуацията – определяне на места за сборни 

евакуационни пунктове, евакуационни центрове и места за настаняване 

В зависимост от ситуацията може да не се провежда евакуация и 

разсредоточаване, а да се осъществи временно извеждане на лица, домашни и 

селскостопански животни без настаняване и изнасяне на имуществото на 

безопасни места. 



Сборни евакуационни пунктове (СЕП),  Евакуационни центрове (ЕЦ), Места за настаняване (МН) 

Таблица 1 

Населено  

място 

Сборни евакуационни пунктове 

(СЕП) 
Евакуационни центрове 

(ЕЦ) 
Места за настаняване (МН) 

гр.Алфатар 

 
 Двора на ОУ”Христо Ботев” 

 Централен площад пред  

НЧ „Й.Йовков; 

 Централен площад на кв.Попово; 

 НЧ”Ведрина” и площада в 

центъра на в кв.Попово 

Допълнителни СЕП: 

 Стадиона в гр.Алфатар; 

 Футболното игрище в кв.Попово. 

 Ритуалната зала на 

общината; 

 Лекционната зала на 

НЧ”Й.Йовков”; 

 НЧ”Ведрина”; 

 ОУ”Хр.Ботев” 

 НЧ”Й.Йовков”; 

 ЦДГ”Щастливо детство” ; 

 Клуб на инвалида и пенсионера на 

ул.Й.Петров и ул.В.Ханчев; 

 МВР, противопожарен участък; 

 Ученическо общежитие; 

 Спортна зала; 

 НЧ”Ведрина” 

Резервни МН: общината; здравна служба 

с.Алеково 

 
 Централния площад; 

Допълнителни СЕП: 

 Стадиона, парка; 

 Ритуалната зала на на 

кметството; 

 НЧ”Пробуда” 

 

 НУ”Отец Паисий”; 

 Клуб на инвалида и пенсионера; 

 НЧ”Пробуда”; 

Резервни МН: кметството; бивше 

ученическо общежитие; 

с.Бистра  Централния площад; 

Допълнителни СЕП 

 парка; 

 кметството; 

 читалището 
 Кметството; 

 Читалището; 

Резервни МН: ЦДГ 

с.Васил 

Левски 
 Централния площад; 

 
 кметството  Кметството; 

 Клуб на инвалида и пенсионера 

с.Кутловица  Централния площад; 

 
 кметството  Кметството; 

 Читалището; 

с.Цар Асен  Двора на кметството  кметството  Кметството/Читалището; 

 Клуб на инвалида и пенсионера; 

с.Чуковец  Двора на кметството  кметството  Кметството; 

 Читалището; 

Резервни МН:бивша детска градина 
 

 



 

3. Отговорници и състав на СЕП, ЕЦ и МН  
 

Таблица 2 

 СЕП ЕЦ МН 

гр.Алфатар 

 

Ръководители: служители, 

определени от кмета на общината 

Ръководители: служители, 

определени от кмета на общината 

Ръководители: служители, 

определени от кмета на общината 

Членове: 3 служители от общината Членове: 4 служители от общината Членове: 6 служители от общината 

с.Алеково Ръководител: кмет на с.Алеково Ръководител: кмет на с.Алеково Ръководител: кмет на с.Алеково 

Членове:1-2 служители в кметството  Членове:1-2 служители в кметството  Членове: 1-2 служители в 

кметството 

с.Бистра Ръководител: кмет на с.Бистра Ръководител: кмет на с.Бистра Ръководител: кмет на с.Бистра 

Членове:1-2 служители в кметството  Членове:1-2 служители в кметството  Членове: 1-2 служители в 

кметството 

с.Васил 

Левски 

Ръководител: кмет.наместник на 

с.Васил Левски 

Ръководител: кмет.наместник на 

с.Васил Левски 

Ръководител: кмет.наместник на  

с.Васил Левски 

Членове:1-2 служители в кметството  Членове:1-2 служители в кметството  Членове: 1-2 служители в 

кметството 

с.Кутловица Ръководител: кмет.наместник на 

с.Кутловица 

Ръководител: кмет.наместник на 

с.Кутловица 

Ръководител: кмет.наместник на 

с.Кутловица 

Членове:1-2 служители в кметството  Членове:1-2 служители в кметството  Членове: 1-2 служители в 

кметството 

с.Чуковец Ръководител: кмет на с.Чуковец Ръководител: кмет на с.Чуковец Ръководител: кмет на с.Чуковец 

Членове:1-2 служители в кметството  Членове:1-2 служители в кметството  Членове: 1-2 служители в 

кметството 

с.Цар Асен Ръководител: кмет.наместник на  

с.Цар Асен 

Ръководител: кмет.наместник на 

с.Цар Асен 

Ръководител: кмет.наместник на 

с.Цар Асен 

Членове:1-2 служители в кметството  Членове:1-2 служители в кметството  Членове: 1-2 служители в 

кметството 



4. Задължения при провеждане на евакуация и разсредоточаване 
 

Таблица 3 

Вид място Предназначение Задължения на отговорните длъжностни лица 

  Ръководител Членове на екипа 

1.СБОРНИ 

ЕВАКУАЦИОННИ 

ПУНКТОВЕ (СЕП) 

Да се осигурят условия 

за регистрация и 

разпределение на 

подлежащите на евакуация, 

минимални хигиенно-

битови условия и 

подпомагане с храна и 

вода. 

 

1.Отговаря за дейността 

на СЕП. 

2.Осигурява законността 

и реда. 

3.Осъществява връзка с 

кмета на общината и 

щаба за изпълнение на 

общинския план за 

защита при бедствия. 

Изготвя доклади . 

1.Извършват регистрация на 

хората, подлежащи на евакуация. 

2.Разпределят евакуиращите се към 

ЕЦ и МН, по видове транспорт 

(спазват принципи: семейства да не 

се разделят; болни и инвалиди да 

се евакуират, заедно с хората, 

които ги обгрижват). 

3.Разпределят храна и вода; 

4.Транспортно осигуряване. 

5. Спазване на обществения ред; 

6.Изготвят отчети за извършените 

дейности и ги предоставят на 

ръководителя на СЕП за 

обобщаване и докладване на 

общинския щаб.  

2. ЕВАКУАЦИОННИ 

ЦЕНТРОВЕ (ЕЦ) 
Да се осигурят условия 

за регистрация на 

евакуираните, 

консултиране, 

комуникации, услуги и 

раздаване на продукти от 

първа необходимост. 

 

1.Отговаря за дейността 

на ЕЦ. 

2.Осигурява реда и 

законността в ЕЦ. 

3.Осъществява връзка с 

кмета на общината и 

щаба за изпълнение на 

общинския план за 

защита при бедствия. 

Изготвя доклади. 

1.Посрещат и регистрират 

евакуиращите се в ЕЦ. 

2.Оценяват нуждите и насочват 

хората за консултиране с 

медицински или др.специалист 

(според необходимостта). 

3.Предоставят достъп до 

комуникационни средства. 

4.Заявяват, получават и раздават 

продукти от първа необходимост. 

5.Водят отчетна документация за 

извършените дейности. 



3.МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

(МН) 
Да се осигурят условия за 

подслон, предоставяне при 

необходимост на храна, 

вода, дрехи, одеяла, 

комуникации, достъп до 

медицинска помощ и други 

1.Отговаря за 

използване на обекта 

по предназначение. 

2.Осигурява законността 

и реда в МН. 

3.Осъществява връзка с 

кмета на общината и 

щаба за изпълнение на 

общинския план за 

защита при бедствия. 

Изготвя краен доклад 

1.Посрещат и регистрират 

евакуиращите се в МН (попълват 

отчетни форми). 

2.Настаняват евакуиращите се в 

МН (спазват принципи: семейства 

да не се разделят; болни и 

инвалиди да се евакуират, заедно с 

хората, които ги обгрижват). 

3.Оценяват нуждите и при 

необходимост насочват хората за 

консултиране с медицински или 

др.специалист (психолог). 

4. Осигуряват достъп до медицин- 

ска помощ и лекарства. 

5.Оценяват необходимостта от 

храна, вода, дрехи, одеяла, изготвят 

заявки, получават и раздават 

продукти и стоки от първа 

необходимост. 

6.Осигуряват минимални хигиенно-

битови условия (препарати за 

почистване, дезинфектанти) и 

режим на почистване на общите 

помещения. 

7.Следят за спазване на реда и 

законността в МН и при 

необходимост осигуряват 

полицейско присъствие. 

8.Документират всички дейности, 

които се извършват в МН, 

получени разпореждания и 

предадена информация. 



 

5.Транспортни средства, необходими за евакуация и разсредоточаване 

Евакуацията и разсредоточаването се извършват с транспортни средства 

и/или пеша. 

Автотранспортни средства за нуждите на евакуацията и 

разсредоточаването се осигуряват от общината, юридически и физически лица, 

разполагащи с необходимата техника - Приложение № 3.  

Евакуиращите се с лични автомобили формират колони от по 5 - 10 

автомобила на СЕП и след оформяне на евакуационните документи се отправят 

по определените маршрути към местата за настаняване. 

 

6. Основни и резервни маршрути за евакуация и разсредоточаване и 

организацията на движението 

Маршрутите за временно извеждане, евакуация и разсредоточаване се 

определят в зависимост от конкретната ситуация. Определят се маршрути, 

преминаващи далеч от високи и засегнати сгради, създаващи опасност от 

самосрутване; маршрути далеч от електропроводи високо напрежение. 

Движението се насочва по обходни маршрути при наличие на срутени и 

засегнати мостове по пътищата и на затрупвания по улиците от разрушени 

сгради.  

Евакуацията и разсредоточаването се организират в еднопосочно движение 

като колона до 10 автомобила. Не се допуска насрещно движение и пресичане на 

маршрути. 

Движението по основните маршрути се организира при спазване на 

принципа - от населеното мястото с най-големи разрушения към съседно 

населено място в общината, с по-малки разрушения и запазени способности на 

сградите за настаняване, съгласно таблица № 1 за определяне на СЕП, ЕЦ и МН. 

Ако в определеното място за настаняване в населеното място има 

разрушения и е невъзможно настаняване на хора се реорганизира движението и 

се извършва пренасочване към общински сгради със стабилни конструкции в 

гр.Алфатар и с.Алеково и незапълнен капацитет. 
 

Основни маршрути при евакуация и разсредоточаване: 

– Алфатар - кметство Алеково; 

– Алфатар – Оздравително училище – с.Цар Асен (хижите в резерват 

Каракуз); 

– Алфатар – кметство Васил Левски (ловен дом Братила); 

– Бистра - кметство Алеково; 

– Алеково – гр.Алфатар; 

– Кутловица – кметство Алеково; 

– Васил Левски – кметство Алеково; 

– Цар Асен – гр.Алфатар 

– Чуковец – гр.Алфатар 
 

Организацията на движение по маршрутите за евакуация и 

разсредоточаване се извършва от служители на МВР. 

  

7. Ред за настаняване и осигуряване на евакуираните лица и за 

съхранение на разсредоточените културни и материални ценности 



 

 В зависимост от степента и интензитета на земетресението, по 

предложение на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия, кметът на 

общината издава заповед, в която определя приоритетен ред за евакуация и 

разсредоточаване на населението, материални и културни ценности от 

засегнатата зона. 
 

С приоритет на евакуация и разсредоточаване при земетресение подлежат: 

а/ Дом за стари хора, ЦНСТ-1 и ЦНСТ-2; 

б/ Кризисен център за деца, преживели насилие; 

в/ музейни експонати от православен храм „Св.Троица” – паметник на 

културата, Етнографска къща-Алфатар – туристически обект, музейна сбирка в 

НЧ”Йордан Йовков” 

г/ лекарствени средства, медико-санитарни материали, медицинска 

техника, инструментариум, медицинска електро-апаратура на аптека „Здраве” и 

на общопрактикуващите лекари.  

д/ ценно оборудване, в т.ч.електронноизчислителна техника и програмни 

продукти, техническа документация на общината и организациите, финансирани 

от държавния бюджет, както и на юридически лица;  

е/ суровини, готова продукция, която може да се използва за изхранване на 

хората и животните и др.; 

Евакуацията на децата от ЦДГ се организира от родителите им. За целта 

персоналът на детското заведение уведомява родителите за настъпилото бедствие 

и за състоянието на децата. До пристигането на родителите педагогическият и 

непедагогическият персонал носи отговорност за безопасността на децата. 

Родителите или близките организират прибирането на децата от детското 

заведение в най-кратки срокове и изпълняват разпорежданията на органите за 

ръководство на евакуацията. За учениците в началното и основното училище 

дейността се организира на същия принцип от персонала на учебното заведение – 

учениците се изпращат да се приберат вкъщи – самостоятелно или с родителите 

им. Класните ръководители оценяват индивидуалното състояние на учениците и 

при необходимост уведомяват родителите да приберат децата си. За пътуващите 

ученици до други населени места на общината – транспортното осигуряване се 

извършва от общината. 
 

Евакуацията на населението се извършва по ред, както следва:  

- Граждани, чиито домове са засегнати се евакуират след изясняване на 

фактическата обстановка – състоянието на местата за настаняване в града и 

населените места, определени за настаняване, съгласно плана за защита при 

бедствия на община Алфатар и таблица № 1 за определяне на СЕП, ЕЦ и МН. 

- Останалата част от населението се евакуира според обстановката при 

необходимост. 

- Общото време за провеждане на евакуационните мероприятия до 

пристигане в населените места за настаняване е до 24 ч. 

При решение за евакуация и разсредоточаване към населено място – в 

границите на общината - населението се настанява в общински сгради, оценени 

като годни за обитаване. 

Разпределянето на населението по СЕП и места за настаняването се 

извършва отново по изборни секции.  



 

Населението, което ще се евакуира се явява на СЕП по сектори, както 

следва: 
 

гр.Алфатар 

 I сектор – СЕП-1 – двора на „ОУ “Христо Ботев” за населението, 

попадащо в обхвата на изборна секция 201. 

Резервен СЕП: футболното игрище на ул.”Георги Бенковски; 

 IІ сектор – СЕП-2 – централен площад пред НЧ”Йордан Йовков” за 

населението, попадащо в обхвата на изборна секция 202 

Резервен СЕП: спортна площадка до парка (м-т „Седемте кладенеца”). 

 ІІІ сектор –  СЕП -3– централен площад на кв.Попово – за населението 

на неформално обособения квартал на гр.Алфатар. 
 

с.Алеково 

 ІV сектор - СЕП-1 за населението, попадащо в обхвата на изборна секция 

204 – за населението с.Алеково. 
 

с.Бистра 

 V сектор – СЕП-1 за населението, попадащо в обхвата на изборна секция 

205 – за населението на с.Бистра 
 

с.Васил Левски 

 VІ сектор – СЕП-1 за населението, попадащо в обхвата на изборна секция 

206 – за населението на с.Васил Левски. 
 

с.Кутловица 

 VІІ сектор – СЕП-1 за населението, попадащо в обхвата на изборна 

секция 207 – за населението на с.Кутловица. 
 

с.Цар Асен 

 VІІІ сектор - СЕП-1 за населението, попадащо в обхвата на изборна 

секция 208 – за населението на с.Цар Асен. 
 

с.Чуковец 

 ІХ сектор - СЕП-1 за населението, попадащо в обхвата на изборна секция 

209 – за населението на с.Чуковец. 
 

Разпределението на населението по сборни евакуационни пунктове е 

представено в Приложение № 1. Разчет за настаняване на населението при 

възникване на земетресение. 

За настаняване на евакуираното население за всеки сектор са определени 

основни и резервни места за настаняване, отдалечени средно до 15 км от 

общинския център.  

Основните МН са предназначени за настаняване на населението от 

засегнатите зони при спазване на принципа - настаняването на населението от 

едно място  на друго място при осигуряване на 4м
2
 жилищна площ на евакуиращ 

се. 



 

Резервните МН са предназначени за настаняване на евакуиращите се  при 

невъзможност да бъдат използвани основните места за настаняване (поради 

конструктивни изменения на сградите, възникнали локални пожари и др.). 

Решението за промяна на МН се взема от кмета на общината по 

предложение на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, 

съгласно конкретната обстановка. 

Евакуационните мероприятия в населените места се организират и 

ръководят от кметовете на кметства и кметските наместници. Те осигуряват 

постоянна връзка с дежурния при ОбСС за информация за предприетите 

действия (дадени разпореждания) за извършване на евакуацията и 

разсредоточаването. 

Осигуряването на евакуационните дейности по време на изнасянето по 

маршрутите се осъществява от органите на МВР, МТИТС, МРРБ и други 

съставни части на ЕСС, чрез диспечерски контролно-пропускателни пунктове, 

регулировъчните постове и др. 
 

Медицинско осигуряване  
Медицинското осигуряване на населението за всеки маршрут на евакуация 

се осъществява от лекарски екипи с линейки от ЦСМП – Силистра. 

Нуждаещите се от болнично лечение подлежащи на евакуация и 

евакуирани лица се настаняват в болници по решение на РЗИ, съобразно тяхното 

функционално състояние.  

Медицинско осигурява на евакуираните в местата за настаняване се 

извършва от медицински екипи сформирани от работещите медицински  

специалисти към училищно и детско здравеопазване, ДСХ и общопрактикуващи 

лекари, съгласно разчети на РЗИ – Силистра. 
 

Хигиенно-противоепидемични мероприятия 

Хигиенно-противоепидемичните мероприятия се организират и ръководят 

от РЗИ - Силистра. 
 

Логистично осигуряване 

Ръководството на дейностите и логистичното осигуряване при евакуация и 

разсредоточаване се извършва от кмета на общината, който се подпомага от 

щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. 

Целта на материално-техническото осигуряване е създаване на 

организация за предварителна подготовка на търговските обекти и материално-

техническите средства и осигуряване на населението от засегнатите райони и 

МН с най-необходимите вещи, храна и други материални средства. Това се 

осъществява по следния ред: 

Изхранване на населението 

Общинска администрация, със съдействието на БЧК, организира 

подкрепителни пунктове за евакуиращото се население по маршрутите за 

изнасяне и МН,  като се осигуряват безалкохолни напитки, чай, мляко, сандвичи 

и захарни изделия. Контролът на храните в СЕП, ЕЦ и МН се осигурява от 

ОД”БХ” – Силистра. 

Приготвянето на храната  за евакуираното население се извършва основно 

в годните столове на ОУ”Христо Ботев”-гр.Алфатар и НУ”Отец Паисий”-



 

с.Алеково, предоставени на ЕТ”Лъчезар Данков” (лицензиран търговец за 

предоставяне на социални услуги) по договор с общината за осигуряване на 

училищното хранене, обществена трапезария и ДСП. При необходимост може да 

се използва и кухнята на ДСХ и ЦДГ-Алфатар. 

Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия извършва 

оценка на обстановка и подготвя предложение (заявки) за искане на храни и 

стоки от първа необходимост до по-високата инстанция. Кметът на общината 

отправя искането до Областния управител, чрез началника на ОУПБЗН. 

Общинският щаб за изпълнение на план за защита при бедствия организира и 

координира получаването и раздаването на хуманитарни помощ,  насочването 

потока от стоки от първа необходимост към МН, в които се евакуира 

населението. 

Със съдействието на БЧК Общинският щаб създава необходимата 

организация за подпомагане нормалното осигуряване на населението във всяко 

МН, които чрез свои представители контролира правилното осигуряване с 

основни хранителни и нехранителни стоки и предотвратяване на дисбаланс в 

осигуреността на отделните места за настаняване и/или евентуално 

презапасяване. За бързото и ритмично снабдяване на евакуираното население ще 

се използва съществуващата мрежа от магазини и заведения за хранене. 

 

8. Мерки за осигуряване на обществения ред и опазване на 

имуществото на евакуираните 

Осигуряването на обществения ред, организацията на движението и 

опазването на имуществото на евакуираните се осъществява от силите на МВР. 

За целта се изграждат постове за блокиране и охрана на защитената зона и 

за регулиране на движението. 

По решение на щаба и ръководителите от ЕСС, органите на МВР спират 

и/или ограничават движението на МПС в опасните зони, засегнати от 

земетресението. 

До началото на евакуацията МВР въвежда допълнителна организация на 

движението по маршрутите за евакуация.  

След извеждането на засегнатото население се осигурява охраната на 

поразената зона. 

МВР осъществява охраната и осигурява обществения ред на СЕП, ЕЦ и 

МН. 

По искане на кмета на общината, кметовете на населени места, 

ръководителите на  МН, органите на МВР осигуряват опазване на обществения 

ред и овладява безредици при евакуиране на населението и/или раздаване на 

помощи. 

По искане на териториалните органи на министерствата и ведомствата, 

предложение на щаба и решение на кмета на общината, органите на МВР 

осигуряват съпровождане на специализирани екипи и товари. 

  

9. Ред за връщане на евакуираните по местата за постоянно 

местоживеене и на разсредоточените културни и материални ценности 
 



 

 Редът за връщане на евакуираното население се определя със заповед на 

кмета на общината по предложение на щаба за изпълнение на общинския план за 

защита при бедствия, след извършен оглед на засегнатите сгради и преценка за 

годността им за използване по предназначение. При определянето на реда и 

времето за връщане на населението по местата за постоянно местоживеене от 

основно значение е степента на възстановяването на основните съоръжения от 

критичната инфраструктура - водоподаването и електрозахранването на 

засегнатите населени места. 

 

 

Приложения :    1. Разчет за настаняване на населението при възникване на  

   земетресение. 

2. Разчет за евакуация на населението при възникване на  

 земетресение. 

   3.Лицензирани фирми за обществен превоз на пътници.  
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