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І. ИЗВОД ОТ АНАЛИЗА И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА 

ПОЖАРИ 

Пожарът е извънредна ситуация, свързана с неконтролирано горене, което нанася 

големи и често непредвидими щети. Пожари в населените места на общината могат да 

възникнат в резултат на късо съединение в ел.инсталациите или нарушение в работния 

цикъл на производствени предприятия, бензиностанции, поради човешка намеса или 

природно бедствие, извънредна ситуация. Обектите, в както има риска от възникване на 

пожари  са, както следва:  

 обекти по чл.35 от ЗЗБ, които осъществяват дейност, която представлява 

опасност от възникване на бедствия бензиностанциите и газ-станциите на „Петрол” АД и 

„Петроком” ООД в гр.Алфатар – поради характера на дейността им - търговия с 

леснозапалими вещества (ЛЗВ); 

 дървопреработвателните предприятия: АД, фуражен цех-Алфатар, „Мероне” 

ООД, “Силвоод” ООД,  „Елица” ООД;  

 сгради на земеделски кооперации, в които се съхранява продукция и/или, в 

които местодомуват селскостопански машини и се съхраняват горива за МПС, и др. 

леснозапалими вещества;  

 публични сгради с обществено предназначение – административни сгради, 

сгради на образователни /училища, детски градини/, културни /читалища/, социални /дом 

за стари хора, кризисен център за деца/ и здравни институции, търговски обекти, 

жилищни и стопански постройки на граждани. 

Рискът от възникване на пожари в обществени и жилищни сгради, и в други 

закрити помещения се увеличава през зимния сезон, следствие от използването на 

отоплителни уреди.  

Най-често източниците за възникване на пожар са: късо съединение, запалване в 

резултат на претоварване на ел.верига /искри от ел.произход/; топлинно действие на 

нагревателни ел.уреди; на лампи с нажежаема жичка; искри с механичен произход; 

горене на твърди вещества и материали; нагряване при триене и тлеещи цигари; 

топлинно действие от химични реакции на техническо оборудване; самозапалване на 

вещества и материали, действие на открит пламък от различен произход. Причините за 

запалванията могат да бъдат: неизправни ел.инсталации и оборудване; небрежност и 

неправилна работа с открит огън или уреди и оборудване, отделящи топлина; 

подценяване и неспазване на правилата за пожарна безопасност в обществени сгради; в 

резултат от палеж – злоумишлени човешки действия и следствие от природни явления.  

Не само откритият огън може да бъде източник на запалване, а и нагрети предмети 

над температурата на запалване на дадено вещество и/или материал, които чрез процеса 

на топлопренасяне могат да предизвикат запалване на място (помещение), което не е в 

съседство с източника на топлина.  

Опасните въздействия на пожара върху човешкия организъм често се подценяват. 

Те са резултат не само от високата температура, но и отделяните токсични продукти при 

горенето на синтетични материали, използвани в бита. 

В общината има риск и от възникване на горски и полски пожари през периода от 

май до септември (октомври). Възможно е запалване на зърнено-житни култури през 

месеците юни, юли и август в периода на зреене и прибиране на реколтата. Високите 



 

температури, продължително засушаване (липса на валежи) и изсъхване на сухата 

растителност в съчетание с човешка небрежност при боравене с огън и/или преднамерена 

дейност - палене на стърнища и суха растителност в пасища, мери и горски фонд 

създават условия за възникване на горски и полски пожари. В общината има обширни 

територии горски фонд - 42% от общата територия (104,8 хил.дка). Горски пожари могат 

да възникнат в местността „Крънчово ормане” – 96м2 и в други горски масиви около 

гр.Алфатар /”Каракуз”, „Шафкана”/, с.Алеково, с.Бистра, с.Васил Левски. Причините за 

възникване на горските пожари са най-често свързани с неправилно боравене с огън 

/човешка дейност/, природни фактори /мълнии/ и др. 

Селскостопанският фонд на общината е 54% от общата й територия (133,9 

хил.дка). През летния сезон могат да възникнат полски пожари, поради неспазване на 

противопожарните норми за защита на зърнено-житните култури - палене на стърнища, 

използване на неизправна техника при прибиране на реколтата и др. причини. 

И при двата вида пожари – горски и полски съществува риск от разрастване на 

пожара. При усложняване на метеорологична обстановка - наличие на силен вятър могат 

да възникнат нови огнища на горене на голямо разстояние от основното огнище на 

пожара, причинени от падащи искри и въглени. Пожарът може да обхване значителна 

територия и да се разрасне към населени места, стопански постройки, трайни насаждения 

(гори), сечища или зърнено-житни култури. При разпространение на пожара в населени 

места може да е необходимо да се предприемат извънредни защитни мерки: извеждане 

и/или евакуиране на хора към съседни общини, поради заплаха за живота и здравето им 

(наличието на вредни газове във въздуха, отделяни при горенето.  

При възникване на пожар ще се създаде сложна обстановка в резултат, на която ще 

има риск за населението и екологичното равновесие в общината, ще има големи 

имуществени и финансови загуби: 

1. При пожар в земеделска територия ще бъде унищожена земеделска продукция и 

ще има голяма загуба на финансови средства. 

2. При пожар в горския фонд ще бъде унищожена ценна дървесина, флора и фауна. 

Ще има дълъг период на възстановяване (вкл.и на екологичното равновесие. 

3.При силен вятър има опасност от разрастване на пожара към населените места, 

както и опасност за живота и здравето на участниците в пожарогасенето. 

4.Висок риск от възникване на пожар през отоплителния сезон в публични и частни 

жилищни сгради - опасност за живота и здравето на възрастни, инвалиди и неподвижни 

хора, както и за малки деца /заключени или оставени сами вкъщи/;  загуба на движимо и 

недвижимо имущество; обгазяване на хора с вредни газове, отделяни в процеса на 

горене. 

5.При пожар в бензиностанции с газ-станции и в промишлени обекти, работещи 

със съдове под налягане има риск от взрив и нанасяне на значителни щети на сгради, 

съоръжения. 

Има риск от допълнително усложняване на обстановката, поради необходимост от 

изчакване пристигането на противопожарен автомобил от гр.Силистра или гр.Дулово. 
 

ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

ПОЖАРИ. ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ 



 

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

състояние. 

Отговорни длъжностни лица  

 - Кмет на общината; 

- ст.експ.»ЗН, ОМП, ССИ»; 
 

2.Превантивни дейности за намаляване на риска 

2.1.Разпореждане на мерки за противопожарна защита (планове, инструкции, 

заповеди) във всички организации на бюджетна издръжка и контрол по изпълнението. 

2.2.Разпореждане на мерки за противопожарна защита в горския и полски фонд в 

зависимост от характера на извършваните пожароопасни дейности от пчелари, пастири; 

земеделски производители (при прибиране на реколтата), туристи. 

2.3.Регулярно зареждане на пожарогасителните средства в сградите – общинска 

собственост, проверка и профилактика; провеждане на обучения и инструктажи за работа 

с пожарогасители. 

2.4. Профилактика на отоплителни инсталации и проверка за спазване на правилата 

за пожарна безопасност на сградите – общинска собственост: административни, учебни, 

детски, социални заведения, читалища, клубове на инвалида и пенсионера, сгради за 

спорт и развлечения, предоставени под наем на физически и юридически лица в 

общината. 

2.5.Поддържане на противопожарни хидранти и водоеми в населените места в 

добро експлоатационно състояние - профилактика и обозначаване, почистване на района 

около тях. Поддържане на пътища и осигуряване на достъпа на противопожарен 

автомобил до противопожарните хидранти и водоеми (приоритетно през зимния период). 

2.6. Поддържане в добро състояние на свободната дворна площ на обекти с 

обществено предназначение (административни, учебни, детски и социални заведения, 

читалища, клубове на пенсионера и инвалида, туристически обекти, обекти за спорт и 

развлечение), паркове (вкл. гробищни), местности, улици. Почистване на горими 

отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци. 

2.7.Осъществяване на контрол за почистване на уличните платна и тротоари от 

строителни, отоплителни и други пожароопасни материали. 

2.8.Осъществяване на контрол за спазване на наредбата за пожарна безопасност на 

територията на община Алфатар. 

2.9.Осигуряване на 24-и часово дежурство на мястото на пожар, за сигнализиране 

при евентуално възобновяване на пожара. 

2.10.Провеждане на инструктажи за безопасност при работа с пожароопасни 

вещества, материали и оборудване.  

2.11.Създаване на условия за провеждане на успешно пожарогасене и евакуация 

при евентуално възникнали пожари – планиране, обучения и проиграване на плановете 

на действия при пожар на звената на бюджетна издръжка. 

 Отговорни длъжностни лица в общината: 

- Кмет на общината; 

- Кметове и кметски наместници; 

- Ръководители на организации на бюджетна издръжка към общината 

- Директор на Д”ОА”-финансово осигуряване; 



 

- ст.експ.»ЗН, ОМП, ССИ» - планиране на превантивни дейности в общината, 

обучения и тренировки; 

- ст.спец.»УТ, екология» - организиране изпълнението на планираните 

превантивни дейности; 

- ст.спец.»ТО, домакин» – осигуряване на транспортни средства. 
 

3.Поддържане в готовност на общинско доброволно формирование за 

извършване на пожарогасителни дейности по плана за 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 за обучение на доброволците. 
 

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

поведение и действие при пожари  
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/. 

В общината се организират тематични обучения за пожарна безопасност, действия 

при пожар, евакуация от сграда; работа с пожарогасителни средства (практическо 

обучение). В сайта на общината се публикуват мерки за пожарна безопасност и действие 

при пожар, които се оповестяват по местния радиовъзел в гр.Алфатар и поставят на 

обичайните места за информация на гражданите в населените места. 

 Отговорни длъжностни лица в общината: 

-кмет на общината; 

- ст.експ.»ЗН, ОМП, ССИ»; 
 

 ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ГОЛЕМИ ПОЖАРИ. 

ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ 

1.Предупреждение  

Информация за възникнал пожар се получава от телефон 112, оперативния център 

на РД ПБЗН в гр.Силистра, кметове на населени места и кметски наместници, граждани, 

които са забелязали пожара. Информацията се получава от дежурния при ОбСС-

Алфатар и се предава на кмета на общината.  
 

2.Оповестяване на отговорните длъжностни лица в общината и населението 

 



 

2.1.Оповестяване по националната система за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението 

При опасност от разрастване на пожара кметът на общината може да поиска 

оповестяване по националната система за ранно предупреждение. 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 оповестяване чрез 

системата за ранно предупреждение и оповестяване са представени 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. 

В останалите населени места, начинът на оповестяване е по преценка на кметовете 

и кметските наместници: вой на сирени, удари по звучащи предмети, камбанен звън, 

изпращане на оповестители, събиране на доброволци за участие в пожарогасене. 

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 гр.Алфатар.  

 Оповестяването при възникване на пожар в общината се извършва по схема, както 

следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Място на пожара 

КМЕТСТВО 

 

Кмет на 
общината 

 

Оперативен дежурен при ОбСС 

ОБЩИНА АЛФАТАР 

086/ 811 638,  08673/ 21 79 

 0886591507 

 

Членове на щаб 

за изпълнение 

на общинския 

план за защита 

при бедствия 

Доброволно 

формирование за 

предотвратяване или 

овладяване на 

бедствия, пожари и 

извънредни ситуации 

 

Други сили и 

средства на 

общината, 

юридически 

и физически  

лица 

Зам.кмет  

ст.експ.”ЗН

ОМП” 

ЕЕНСП –112 



 

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 и ЕЕНСП. 
 

2.                    Оповестяване на кмета на общината. 
 

3.                    Разпореждане на кмета на общината до дежурният при ОбСС  

                       за извършване на оповестяване.  

4.                   Оповестяване на членовете на щаба, доброволното 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 аварийно-възстановителни работи). 

За начало на оповестяването се счита времето на получено предупреждение от 

националната система за ранно предупреждение и оповестяване, от дежурния при ОЦ на 

ПБЗН или оперативния дежурен при ОблСС-Силистра и от дежурния при ОбСС-

Алфатар. Дежурният при ОбСС оповестява кмета на общината и по негово разпореждане 

- членовете на общинския щаб, кметовете на кметства и кметските наместници, 

доброволците.  
  

 2.2.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 ще се извършва от дежурния при ОбСС, по 

разпореждане на кмета на общината при опасност или възникване на бедствие, пожар 

или извънредна ситуация по телефоните, както следва: 
  

 086 811 638, 08673 21 79 и мобилен: 0886591507 
 

При възникване на пожар 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 НАВР. 
 

2.3.Оповестяване чрез радио средства– 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.  
 

2.4. 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.  

mailto:obshtina_alfatar@abv.bg


 

3.Разузнаване на обстановката  

Разузнаването е необходимо за целите на планирането и провеждането на 

неотложни аварийно-възстановителни работи. Чрез разузнаването се определя: 

1.вида, скоростта на разпространение и размерите на пожара; 

2.релефът на местността и очакваното разпространение на пожара в периода на 

гасене и възможността за разпространението му към населени места, обекти, сгради, 

сечища, насаждения; 

3.местата, където може да се увеличи скоростта на разпространие на горенето 

(участъци с хвойна, изсъхнала трева, иглолистна гора, временни складове за дървен 

материал и др.);  

4.местата, които способстват за спиране на горенето без намеса на хора и местата 

за организиране на защитни линии (пътища, просеки, потоци, поляни, падини, оголени 

места и др.); 

5.пътищата и подстъпите за придвижване на механизираните средства за 

пожарогасене; 

6.водоизточниците, които могат да бъдат използвани; 

7.състоянието на мрежите и съоръженията от техническата инфраструктура в 

района на пожара; 

8.наличието на ОХВ, които има вероятност да нанесат щети или да предизвикат 

екологично замърсяване; 

9.подходящи площадки за вертолети.  

Разузнаването се извършва от специализирани сили на РС ПБЗН и се подпомага от 

сили и средства на общината, в т.ч от доброволното формирование на общината за 

преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и 

отстраняване на последиците от тях.  

До пристигане на екип на РС ПБЗН на мястото на пожара, се извършва първично 

разузнаване за: вида на горящата растителност, местност, обхват, посока на 

разпространение на огъня. Разузнаването се извършва от кметовете и кметските 

наместници, мобилен екип от служители в общината и доброволците, които предават 

информация в общината на тел.:112 и докладват на дежурния при ОбСС.  

 Отговорни длъжностни лица от общината за разузнаване на 

обстановката: 

- Кметове и кметски наместници; 

- Членовете на мобилния екип от служители в общината, които се определят 

със заповед на кмета на общината (могат да се включат- членове на щаба за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия; 

- Доброволци от доброволното формирование на общината. 

 Необходими средства и ресурси: 

-ресурси –високопроходим автомобил; средства за първично пожарогасене – 

тупалки, вили, лопати. 
 

4.Събиране на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия и 

въвеждане в изпълнение на общинския план за защита при бедствия. 

Кметът на общината въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита 

при бедствия в частта „Защита при горски и полски пожари”. 

 



 

5.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. 

В заповедта на кмета на общината 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 министър на вътрешните работи. 
 

6.Извършване на спасителни операции – при извършване на пожарогасене 

основният приоритет (главно направление за въвеждане на силите и средствата) е 

спасяване на застрашени хора (блокирани, обградени от огъня), за които има 

непосредствена опасност за живота. Ръководителят на място – Директорът на РД ПБЗН 

или упълномощено от него длъжностно лице организира и ръководи провеждането на 

спасителната операция. Чрез ОЦ на РД ПБЗН се въвеждат допълнителни сили и средства 

на ЕСС. В близост до мястото на извършване на спасителната операция се осигурява 

екип на ЦСМП за оказване на първа помощ на пострадали хора, а при необходимост и за 

транспортира до болница за оказване на специализирана медицинска помощ. При 

продължително провеждане на спасителни операции чрез общината се осигурява храна и 

вода за участниците. 

При възникване на пожар в населено място и наличие на застрашени хора се 

извършва извеждане и евакуация на хора, животни и материални ценности в съседни 

населени места на общината или в съседна община.  
 

7.Извършване на неотложните аварийно-възстановителни работи: 

ограничаване и ликвидиране на пожара.  

След получаване на сигнал в общината за пострадали хора (от телефон 112 или 

друг източник) се организира екип, който се изпраща на място с високопроходим 

автомобил и оборудване за оказване на помощ.  

До пристигане на специализирани сили на единната спасителна система – 

първоначалните дейности по ограничаване и потушаване на пожара се извършват от 

доброволците в общината, които имат граждански договор с общината за участие в 

доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и 

извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Дейността се ръководи от 

ръководителя на формированието. За изпълнение на дейностите – общината е осигурила 



 

подходящо работно облекло и оборудване, както и обучение на доброволците. 

При опасност от разрастване на пожара към населени места кметът на общината 

може да поиска чрез ОЦ на РД ПБЗН и областния управител допълнителни 

специализирани сили и средства от незасегнати райони, и/или да привлече допълнителни 

сили и средства от физически и юридически лица в общината. 

 Отговорни длъжностни лица за изпълнение на дейностите на общината: 

- Кмет на общината; 

- членовете на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при 

бедствия;  

- доброволци; 

 Необходими средства и ресурси:  

- механизация и оборудване – автомобил за извозване на доброволците, 

оборудване за пожарогасене – тупалки, лопати и др.оборудване, лични 

предпазни средства (маски); механизация - трактор с плуг (при необходимост 

от изграждане на минерализовани ивици) вода и при необходимост – храна за 

участниците; 
 

8.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 

(ОблСС).  

Отговорни длъжностни лица от общината: 

- Кмет на общината; 

- членове на общинския щаб; 

- дежурен при ОбСС. 
 

9.Материално осигуряване на спасителните и неотложните аварийно-

възстановителни работи – първоначалното осигуряване се извършва от организациите, 

които участват в дейностите. Те трябва да се явят на място на пожара оборудвани с 

материали, инструменти, апаратура, транспортна и специална техника в зависимост от 

предназначението им. В началото на спасителните и неотложни аварийно-

възстановителни работи - транспортната и специалната техника трябва да бъде заредена 

с гориво от ресурса на собственика/управителя на фирмата, като в последствие ще се 

зарежда в бензиностанцията, с която общината има сключен договор за доставка на 

горива за МПС.  

         Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице ще уведоми 

юридическото или физическото лице за необходимостта от участие в неотложните 

аварийно-възстановителни работи и осигуряване на някои от дейностите: 



 

         - механизация за изораване на минерализовани ивици; 

         - осигуряване на материали /ГСМ, резервни части/, вода и храна за осигуряване на 

силите и средствата на единната спасителна система, в т.ч и на доброволците; 

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 на 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.).  
 

10.Предоставяне на неотложна помощ на пострадалите хора  
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 при горски пожар и при пожари се организира, осигурява и 

предоставя от кмета на общината и включва:  

- транспортно обслужване; 

- осигуряване на механизация, оборудване за пожарогасене; 

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

- медицинско осигуряване на участниците; 

- предприемане на други необходими мерки. 
 

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

хората, които са открили пострадалия. Центърът за спешна медицинска помощ е 

основната съставна част от единната спасителна система, която ще изпълнява дейности 

по медицинското осигуряване на пострадалите хора. Най-тежко пострадалите хора ще се 

транспортират до МБАЛ-Силистра от автомобили на ЦСМП.  

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 

Основната част от силите, извършващи медицинското осигуряване по време на 

спасителните работи ще се въвежда чрез ОЦ на РД ПБЗН-Силистра по искане на кмета 

на общината. 

 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 и др.; 
 

10.2.Транспортно осигуряване  

Транспортното осигуряване при пожар е свързано извозване на доброволците до 



 

мястото на пожара, на пострадали до определените местата за оказване на медицинска 

помощ; на специализираната техника за пожарогасене и на механизация. 

 Отговорни длъжностни лица от общината, координиращи 

осигуряването на транспорта: 

-Зам.кмет на община; 

-ст.спец.”Транспортно обслужване, домакин”. 
 

10.3.Пунктове за преглед на пострадали хора с леки наранявания   

Пострадали хора с леки наранявания ще бъдат транспортирани до здравните 

участъци в гр.Алфатар и/или с.Алеково. Прегледът ще се извършва от общо-

практикуващите лекари. 

 Отговорни длъжностни лица: 

- Секретар на общината – координира връзките с РЗИ, общопрактикуващите 

лекари в общината. 

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

 

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

участниците в пожарогасенето 

 Дейността се координира от кмета на общината, логистично се подпомага от щаба 

за изпълнение на общинския план. 

 Отговорни длъжностни лица:  

- секретар на общината – координира предоставянето на храни; 

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

средства за осигуряване на храна и стоки от първа необходимост на 

пострадалите хора и възлага на служител в дирекцията обобщаване на 

заявките; 

- ст.спец.”ТО, домакин” – осигуряване на транспортни средства /при 

необходимост/ и доставка от търговската мрежа 

 Необходими средства и ресурси:  

- човешки ресурси- работници за товаро-разтоварни работи;  

- механизация и оборудване – автомобили за извозване на хранителните 

запаси;  

10.4.1.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 хората, нуждаещи се от храни, вода и медицински 

изделия (в т.ч. сили на ЕСС, участващи в пожарогасенето). 

Разчетът за необходимите продукти за пострадалото население за период от три 

дни е представен в 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”. Общината има сключен договор за доставка на горива за МПС с 

„Петрол”. 

 механизация и оборудване – според необходимостта, съгласно списък на 

техниката в общината, която може да се използва при бедствия. 

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 ЗОП. 

 Отговорни длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите 

- Секретар на общината – координира дейността 

- кметове и кметски наместници; 

- Директор на Д”Обща администрация”- финансово осигуряване и контрол 

за законосъобразност на разходите. 
 

10.4.3.Доставка и разпределяне на храна, напитки на пострадалите  

Доставките ще се извършват с автомобили на общината или на определените 

изпълнители. Разпределянето ще се осъществява от служители в общината – определени 

със заповед на кмета на общината, по опис, в съответствие с утвърдената обобщена 

заявка за снабдяване. 

 Отговорни длъжностни лица за приемане и разпределяне на храни, 

напитки и др: 

- кметове и кметски наместници; 

- мл.експ.”Приходи от населението”; 

- мл.експ.”АТО, БХТ”; 

- ст.спец.”УТ, екология” 

 

11.Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи след пожар 

Основните усилия след пожар се насочват за ликвидиране на последиците и 

възстановяване на средата - отстраняване на временните изкопи, насипи от инертни 

материали и пръст и др. (според вида на използвания способ за пожарогасене); 

възстановяване и разчистване на пътищата, изравняване на канавки, траншеи и участъци, 

деформирани от движението на тежкотоварни автомобили; отстраняване и извозване на 

отпадни продукти от горенето (обгоряла техника, съоръжения и др.). 

 При необходимост от допълнителни сили и средства за ликвидиране на 

последиците - 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: 

 - Кмет на община или Зам.Кмет; 

- ст.спец.»УТ, еколог»; 



 

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

автомобилите на общината и ЕСС. 
 

12.Предоставяне на възстановителна помощ – предоставя се от 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски 

съвет 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 спасителни и 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 искания до Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане при МС за разплащане на непредвидени разходи за 

спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия 

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 общината 

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

финансова обосновка на разходите на общината (справки, отчети) 

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

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

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


 

участниците в СНАВР; 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. 

 

ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ 

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ОТ ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ 

 РД ПБЗН и РС ПБЗН във взаимодействие с планираните сили за реагиране на ЕСС 

провеждат спасителни и пожарогасителни дейности в района на пожара и мероприятия за 

противопожарно осигуряване на населените места.  

 ОД на МВР осигурява маршрутите за въвеждане силите на ЕСС, за извеждане на 

застрашеното население и осигуряване обществения ред в застрашените от пожара 

населени места. Осигуряване на маршрути за въвеждане силите на ЕСС и извеждане 

застрашеното население и ценности се извършва с модули на “Пътен контрол” – РПУ. 

 Чрез ОЦ на РД ПБЗН се иска съдейства от ОД на МВР за отцепване района на 

пожара, пренасочване движението по обходни маршрути провеждане на охранителни 

мероприятия за осигуряване на обществения ред и охрана на собственост и обекти. 

Служители от РД ПБЗН, РС ПБЗН, съвместно с ОД на МВР извършват оперативно-

издирвателни и следствени действия за установяване причините за пожара. 

 Спасителни и пожарогасителни дейности при възникнал пожар в населено места се 

извършват от сили и средства на РД ПБЗН и РС ПБЗН.  

 До мястото на пожара не се допускат граждани, които нямат отношение към 

извършваните дейности. 

 Всички мероприятия се извършват от екипи на смени при спазване на мерките за 

безопасност при работа в района на пожара. 
 

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

- осигуряване на информация за характера на пожара и обстановката в района; 

- спасяване на хора и провеждане на евакуация на застрашени граждани; 

- ограничаване разпространението на пожара; 

- осигуряване на местопроизшествието на необходимите количества гасителни 

вещества, пожарна техника, специализирана техника, ГСМ и др. за ликвидиране на 

пожара. 

- осигуряване на взаимодействие с пристигналите на място допълнителни сили и 

средства на РД ПБЗН, на съседни РД „ПБЗН” и на други ведомства; 

- потушаване (ликвидиране) на възникналия пожар; 

- противопожарно осигуряване на обекти и населени места в близост до 

възникналия пожар. 
  

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

населението" - МВР 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. 

 

2.1.Гасене на горски и полски пожари 

При гасене на горски и полски пожари ръководителят на място изяснява и оценява 

обстановката по данни от проведеното разузнаване, поставя задачите на екипите, 

определя реда за провеждане на НАВР и следи за спазването на безопасните условия на 

труд. Той определя: 

1. необходимостта от съсредоточаване на сили и средства на мястото на пожара; 

2. мерките, които следва да се предприемат – разпорежда гасенето на наземен 

пожар с немеханизирани ръчни инструменти – лопати, тупалки, гребла и др.; 

3. необходимостта от специални мероприятия за неутрализиране или намаляване 

на вредното въздействие от пожара (при върхов пожар – направа на просека 

перпендикулярно на разпространение на горенето и запалване на насрещен огън; 

4. необходимостта от изграждане на просеки, затрупване с инертни материали 

(пръст) и създаване на заградителни пояси чрез изораване; 

5. необходимостта от изграждане на заградителни валове (от пясък, пръст); 

6. необходимостта от охлаждане на инсталации, съоръжения и резервоари след 

погасяването на пожара. 

Ръководителят на място създава организация за едновременно гасене по целия 

периметър на пожара или най-опасните участъци по фланговете. Дейностите по 

ликвидиране на пожара се извършват при спазване на следните принципи: 

- горящата площ се разделя на малки участъци и се извършва последователно 

ликвидиране на горенето в тях; 

- извършва се последователно придвижване по фланговете и фронта на пожара, 

като скоростта на гасене трябва да бъде по-голяма от скоростта на 

разпространие на пожара; 

- разпределяне на участниците за работа по групи (осигуряване на резерв за 

смяна) и спазване на мерките за защита и безопасна работа на участниците в 

пожарогасенето; 

- осигуряване на прехрана, медицинска помощ, подмяна и почивка на 

участниците в пожарогасенето. 

- наблюдение на пожара след ликвидирането му и при необходимост осигурява 

дежурство на личен състав и техника 
 

2.2.Гасене на пожар при силен вятър 

При гасене на пожар при силен вятър ръководителят на място оценява 

обстановката и опасността от: възникване на нови огнища на горене на голямо 

разстояние от основното огнище на пожара; срутване на горящи или прегорели 

конструкции; бързо и неравномерно разпространение на горенето, обкръжаване на 

служителите и техниката и преграждане на пътя за оттегляне. При гасене на пожар при 

силен вятър ръководителят на място извършва: 

- покриване на целия периметър на пожара с водни струи и гасене с плътни, 

сбити струи; 

- защита на обектите, разположени по посока на вятъра, чрез поставяне на 



 

постове за наблюдение, съоръжения с гасителни уреди и средства; привлича 

сили и средства от ЕСС, общината, войскови подразделения; 

- създава безопасна зона срещу основния път на разпространие на горенето, 

чрез поливане с вода и водни разтвори, разглобяване на конструкции и 

събаряне на отделни постройки и съоръжения; 

- следи за мерките за защита и безопасна работа на участниците в 

пожарогасенето; 

- задължително осигурява дежурство след изгасяне на пожара; 
 

3. 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 от 

пожар; 

 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, 

застрашена или засегната от пожар; 

 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 РД 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. 
 

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:.  

- организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или 

намаляването на последиците от бедствия;  

- осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението при 

заплаха от възникване или за възникнало бедствие; 
 

4.2. При възникване на големи пожари 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 осъществяват ръководство и координация на 

спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпращат 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.Областния управител на Силистра - извършва координация на спасителните и 

неотложни аварийно-възстановителни работи при невъзможност на общината да се 

справи с наличните (обичайните) сили и средства за защита при бедствия и при 

възникване на пожар на територията на общината, който излизат извън нейните граници 

и засягат съседни общини, кметът на общината може да поиска координация на 

спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи от областния управител. 

Областния управител въвежда в изпълнение Областния план за защита при бедствия. 
 

6.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, РД /РС/ 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. 
 

7.Управлението, организацията и  осигуряване на здравната помощ  

Здравната помощ на територията на общината 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; 
 

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. 
 

V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО Т. ІІ, ІІІ И ІV 

Източниците за финансиране по плана за защита при пожари на територията на 

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

бюджет. 

Когато финансирането на дейностите при пожари 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 система в област 

Силистра се осъществява чрез Оперативния център на Регионална дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението” - Силистра. 

Оперативния център извършва следните дейности: 

1. Приема и оценява информацията за възникнали големи пожари на територията 

на областта; 

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 възникнали 

големи пожари на територията на областта; 

4. По искане на ръководителя на място организира включване на предвидените в 

плана 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 на РД ПБЗН 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 пожара. 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 ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР 

Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт и на населението при голям пожар 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 пожар 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, пожар! 

Внимание, пожар! 

Внимание, пожар!” 

 Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна 

информация, изготвена към момента на опасност от голям пожар с 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 голям пожар. 

 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 

Началника на областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" 

Силистра. 

При възникване на голям пожар, изискващ 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 засегната 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 

необходимост) 

1 

(+1 при  

необходимост) 

3. Център за спешна медицинска помощ 8 4 



 

- ФСМП Силистра - 4 екипа ( 

(за областта: 32 човека – 9 автомобила) 

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 

 

3. Сили и средства на община Алфатар 

2. Групи за гасене на пожари: 

- гр.Алфатар – 10 човека 

- с.Алеково – 10 човека 

- с.Бистра – 10 човека 

- с.Чуковец – 10 човека 

- с.Васил Левски – 7 човека 

- с.Кутловица – 6 човека 

- с.Цар Асен – 6 човека 

59 7 

№ Наименование Личен състав 

(брой) 

Техника 

(брой) 

1. Доброволно формирование  5 1 

3. 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  

9 3 

4. Служители в Дирекция „Обща администрация” - 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  

5. Служители в Дирекция „Специализирана 

администрация” – 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  



 

 

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 повиш. 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  

6. 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 

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

Задължения при възникване на бедствия имат: 

тракторист- багерист, шофьор, общи работници – 2 

4 2 

8. Дейност „Озеленяване” 1  

9. Дейност „Други дейности по здравеопазването” 

(мед.сестра в ОУ и ЦДГ – Алфатар) 

1  

10. Дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка” 

(техници на пункт за управление, радиопредавателни 

центрове) 

3  

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

района на с.Алеково и с.Бистра) 

1 1 

12. Дейност „Общински съвет по сигурност” (денонощни 

дежурни) 

5  

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

човека. Задължения при бедствия има: огняр 

1  

14. Дейност „Кризисен център за деца” – непрекъснат 

режим на работа (на смени) 

6  



 

 

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

 Вид автомобили  брой Забележка 

1. Лек автомобил, собственост 

 на ДСХ: 

- Опел Виваро - пътнически 

микробус 

1 8+1 места,  

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 

 

3.4.Сили и средства на юридически и физически лица в общината - представени 

са в списък на физическите и юридическите лица, които разполагат с техника за 

извършване на СНАВР - Приложение № 13.  
 

 

3.5.Време за готовност 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 и на членовете на гасаческите 

групи – 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. 


