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Част I 

 

ОСНОВЕН ПЛАН 

 

 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Основание за разработване на плана. 

Планът за защита при бедствия на територията на община 

Божурище  се разработва на основание чл.9 от Закона за защита при 

бедствия.  

 

1.2. Цел на плана. 

Основните цели на плана за защита при бедствия са да бъдат 

определени: 

 опасностите и рисковете от бедствия; 

 мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия; 

 мерките за защита на населението; 

 разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за 

изпълнение на предвидените мерки; 

 средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на 

горепосочените дейности; 

 начина на взаимодействие между съставните части на единната 

спасителна система; 

 реда за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт, на съставните части на единната спасителна система и 

населението при опасност или възникване на бедствия; 

 мерките за възстановяване. 

 

1.3. Основни задачи. 

Разработеният план за защита при бедствия на територията на 

община Божурище  решава следните основни задачи: 

1. Определяне на заплахите, които могат да предизвикват бедствия 

на територията на общината, на базата на нейната характеристика. 

2. Създаване на организация за ефективна защита на населението, 

материалните и други ценности на базата на съществуващото състояние на 
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ресурсите в общината, потенциално-опасните обекти и обектите от 

общинската критична инфраструктура и включващо следните дейности: 

 предупреждение; 

 изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; 

 оповестяване; 

 спасителни операции; 

 оказване на медицинска помощ при спешни състояния; 

 оказване на първа психологична помощ на пострадалите и на 

спасителните екипи; 

 овладяване и ликвидиране на екологични инциденти; 

 защита срещу взривни вещества и боеприпаси; 

 операции по издирване и спасяване; 

 радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и 

аварии с опасни вещества и материали и срещу ядрени, химически и 

биологични оръжия; 

 ограничаване и ликвидиране на пожари; 

 временно извеждане, евакуация, укриване и предоставяне на 

индивидуални средства за защита; 

 извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; 

 ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали 

епидемични взривове, епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести; 

 други операции, свързани със защитата. 

 

1.4. Връзка с други планове. 

Планът за защита при бедствия на община Божурище  е свързан с 

Областният план за защита при бедствия. 

 Планът за защита при бедствия на община Божурище  е свързан и с 

аварийните планове  на юридически лица и еднолични търговци по чл.35 от 

Закона за защита при бедствия, които осъществяват своята дейност на обекти 

първа, втора и трета  категория по  чл.137 от Закона за устройство на 

територията, която представлява опасност за възникване на бедствие, 

разположени на територията на общината, както и с плановете за защита при 

бедствия на пребиваващите изготвяни от  юридически лица и еднолични 

търговци по чл. 36 от  Закона за защита при бедствия, които осъществяват 

своята дейност в производствени сгради и сгради за обществено обслужване, 
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представляващи строежи първа, втора и трета  категория по чл.137 от Закона 

за устройство на територията. 

Юридическите лица и едноличните търговци чл. 35 и чл.36 от  Закона 

за защита при бедствия, имащи съответни планове са посочени в 

Приложение 10 от основния план за защита при бедствия. 

 

1.5. Въвеждане на плана в действие. 

Планът за защита при бедствия се въвежда след обявяване на 

“Бедствено положение”. 

Бедствено положение е режим, който се въвежда в зоната на 

бедствието и е свързан с прилагането на мерки за определен период от време, 

с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи. 

С обявяването на бедствено положение се въвежда съответната част 

от  плана за защита при бедствия. 

Бедствено положение се обявява, при условие че се случва, случило 

се е или има опасност да се случи бедствие, свързано със: 

 загуба на човешки живот, и/или 

 увреждане на здравето на хората, и/или 

 значителни вреди на имуществото и/или икономиката, и/или 

 значителни последици за околната среда, свързани със 

замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически, биологически или 

радиоактивни вещества и материали или с унищожаването на биологични 

видове. 

Кметът на общината обявява със заповед бедствено положение за 

цялата или за част от територията на общината. 

Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител и 

на министъра на вътрешните работи. 

В заповедта се посочват: 

 обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на 

бедственото положение; 

 обосновка на необходимостта от обявяване на бедственото 

положение; 

 границите на територията, на която се обявява бедственото 

положение; 

 мерките за овладяване на бедствието, включително предприетите 

временни ограничения върху правата на гражданите; 
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 органите или длъжностните лица, отговарящи за прилагането на 

предприетите мерки; 

 началото на въвеждане на бедственото положение и срокът на 

неговото действие, но не повече от 7 дни. 

При необходимост срокът на действие на бедственото положение 

може да бъде удължен до 30 дни 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. 

Заповедите на кмета на общината, касаещи бедственото положение 

влизат в сила незабавно и се разгласяват чрез средствата за масово 

осведомяване. 

Допуска се планът да се въведе в действие и без обявяване на 

бедствено или кризисно положение. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА. 

Община Божурище е създадена през 1978 г. с Указ № 2295 на ДС от 

22.12.1978 г. за определяне седалищата и състава на общините в НРБ, ДВ, 

бр.101/26.12.1978 г.). 

Град Божурище е обявен за град през 1997 година с Решение на МС 

№786/11.08.1997 г. 

 Общината е включена в Софийска област през 1999 година с Указ 

на Президента на Република България № 1/05.01.1999 г. 

Общината заема западната част на Софийското поле. Тя е 

разположена на площ от 143 кв. километра.  

На североизток граничи с район Връбница на Столична община, на 

югоизток с район Банкя и район Люлин, на юг с общините Перник и Брезник, 

на север с община Костинброд, на запад с община Сливница.  

Терена на общината е разнообразен, хълмисто-равнинен, със средна 

надморска височина 625-645 метра.  

Преобладаващата част от населението живее в равнинен терен, с 

изключение на планинските села: Росоман, Златуша, Делян, Храбърско, 

Пожарево и Хераково. 

В сеизмично отношение общината попада в Средногорския 

сеизмичен район, включващ и Софийската част с магнитуд 7,4 до 7,5 бала по 

скалата на Рихтер, дълбочина от 20 до 100 км. и интензивност 9-та степен по 

скалата на Медведев, Шпонхоер, Карник. 
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През територията на общината протичат незначителни водни 

потоци- реките Беличка, Гурмазовска, Пожаревска и Храбърщица.  

Съществуват З броя язовира, два от които – яз. „Пожарево” и яз. 

„Храбърско” са общинска собственост, а яз. „Пролеша” е собственост на 

„Напоителни системи”. 

 

2.1 Климатична характеристика на общината. 

Климатът на общината е умерено-континентален. Средната 

годишна температура в района на общината е около 10° С. Зимата е 

сравнително студена със средномесечна температура 2,6° С. Лятото е топло 

със средномесечна температура за м. юли 21°С. 

Средногодишният валеж на територията на общината е в границите 

около 638 mm - неравномерно разпределен по сезони - пролет 207 mm, лято 

195 mm, есен 133 т mm  и зима 103 mm. 

Преобладаващите ветрове са западни, в малка степен североизточни 

и северозападни и югозападни. През една трета от дните в годината 

преобладава тихо време - при средна скорост на вятъра под 1 м/сек. 

За формирането на климата на общината влияят два основни 

фактора: 

 1. Котловинният характер на Софийското поле играе съществена 

роля по отношение подчертаната континенталност и създаването на 

инверсионни състояния. 

 2. Преобладаващият северозападен пренос на силно 

трансформирани океански въздушни маси, идващи от Северозападна Европа, 

идващите от север - североизток континентални въздушни маси и 

проникващите от юг топли тропични въздушни маси. 

 

 2.2 Демографска характеристика на общината. 

В обхвата на общината са включени 10 населени места - гр. 

Божурище и 9 села - Пролеша, Хераково, Храбърско, Пожарево, Гурмазово, 

Златуша, Росоман, Делян, Мала Раковица. 

По данни на отдел „АОГР” населението на общината към 

15.09.2017г. наброява 5963 души по постоянен адрес, а по настоящ адрес 

8173 души. Населението в общинския център гр. Божурище по постоянен 

адрес е 4929 души, а по настоящ адрес е 5435 души.  

Съгласно Чл. 8. от Закона за защита при бедствия общината попада 

в категорията  урбанизирани територии от четвърта група - населени места и 

селищни образувания с население под 10 000 души. 



ОБЩИНА   БОЖУРИЩЕ   *  ПЛАН   ЗА   ЗАЩИТА   ПРИ   БЕДСТВИЯ *  

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ                                          8 / 99 

 

Числеността на населението в община Божурище (по настоящ и 

постоянен адрес; по населени места и общо) е посочена в Приложение № 7.  

 

2.3 Стопанска характеристика на общината. 

В настоящия момент общината няма изявен водещ отрасъл в 

общинската икономика. 

На този етап липсват големи производствени структури от 

национално значение и със значителен брой персонал. Преобладават малките 

фирми с персонал до 10 човека, сравнително малко са тези с персонал до 50 

човека и единици с персонал до 100 човека.  

Застъпена е дребна шивашка промишленост,  преработката на метали 

и производство на метални изделия, сглобяване на ПВЦ-дограма, капачки за 

хранително-вкусовата промишленост, кашони от велпапе и др. 

Като цяло преобладават производствени структури в леката 

промишленост: производство на електрически съоръжения – „Оскар Ел”, 

преработвателна - на дърво, фасонирани дървени изделия, кухненска, офис и 

мека мебел: „Метрон” и „Станков”; производство на ветеринарно-медицински 

препарати -"Примавет".  

Има фирми от строителния бранш, разполагащи с производствени, 

складови и малки по площ административни сгради, като „Ангро”, „Стреза”, 

„Транстрой” и др. 

Характерно е обособяването на малки индустриални зони на 

територията на „Терем“ ООД, „Минстрой“, бившите стопански дворове в 

Пролеша, Хераково, Гурмазово, и Храбърско.  

В общината е формирана структура за преработка и 

оползотворяване на отпадъци от хартия и пластмаси, които подлежат на 

рециклиране - "Унитрейд БГ" ООД. 

В общината няма крупни производители на хранителни стоки от 

първа необходимост. Преобладават производствени структури в сладкарската 

и преработвателната сфера: производство на шоколадови бонбони - 

„Милмекс”, производство на сладкарски изделия – „Маркрит”, хранителна 

преработка на сурово кафе - ”Спетема”, печене на ядки - ”Вениана”, 

производства на хранителни добавки  - „Кенди“ и „Неофарма“. Хляб и хлебни 

изделия произвежда хлебопекарна „Маркос”. 

Услугите на дребно са сравнително добре развити. Търговската 

дейност се осъществява в над 75 малки търговски обекта за хранителни стоки и 

нехранителни стоки и заведения за обществено хранене.  

На територията на общината са разположени регионални 

представителства на „ДБ Шенкер” - за спедиция и на Ситроен - „Автомотор 

корпорация”.  
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Национална компания „Индустриални зони” ЕАД продължава  

разширяването на индустриалната зона край гр. Божурище, която има 

изключителен потенциал за развитие.  

Към настоящият момент по-големите фирми в зоната са „ВНТС“ - 

немски производител на автомобилни климатични системи за марки като 

Daimler, BMW, Audi, Volkswagen. Датската мебелна компания JYSK  

инвестира 100 млн. евро в логистична база. Multivac направи най-голямата 

производствена инвестиция около София - завод за машини за опаковки. В 

индустриалната зона работят и фирми, свързани с високите технологии, 

логистиката и транспорта.  

Финансовите институции са представени от офиси на "Уни Кредит 

Булбанк" и  банка  "ДСК". 

 

2.4 Енергийна система 

Община Божурище е захранена с електроенергия от общата 

електроенергийна система на страната посредством подстанция в гр. Божурище 

с трансформация на напрежението 110/20 Кв. Трансформаторите в 

подстанцията са 2 бр., които чрез 7 бр. въздушни електропровода с работно 

напрежение 20 кW и обща дължина 75 км захранват общо 56 

трансформаторни поста в населените места. Кабелната мрежа 20 кV е с обща 

дължина 12,5 км. 

Всички населени места от общината са електроснабдени. Мрежата 

средно напрежение е в сравнително добро състояние. Мрежата ниско 

напрежение е с обща дължина 107 км, в т.ч. 5,5 км кабели ниско напрежение и 

е в процес на разширение. 

На територията на общината има 936 стълба на магистралните 

електропроводи. Подземните магистрални електропроводи са 21бр. с обща 

дължина 12,5 км. 

Така изградената ел. преносна мрежа покрива нуждите за 

производствена дейност и битовите абонати в общината. 

Общинският център гр. Божурище е едно от първите газифицирани 

селища в страната още през 1999 година. 

Изградена е газоразпределителна мрежа с обща дължина 24 км., 

предоставяща възможност за газифициране на 1700 домакинства, големи 

производствени структури и обществени сгради. Броят на присъединените 

домакинства към момента е 837, а на стопанските потребители 34 броя. 
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2.5 Водностопанска характеристика на общината. 

Общината не е богата на водни ресурси,  но притежава достатъчно 

помпени станции и водопроводна мрежа, за да задоволи нуждите на 

населението от питейна вода.  

Населените места в общината се водоснабдяват от  местни 

водоизточници чрез помпени станции, както и от "ВиК" ООД - София. 

Помпените станции са 10 броя. 

Дължината на външната водопроводна мрежа е общо 38 км. От нея 

45,4% е етернитово изпълнение, 44,2% - стомана и 5,6% - тръби РVС. С 

изключение на изпълнената от РVС тръби, останалата е изградена основно до 

1980 г. и е твърде амортизирана с наличие на сериозни загуби при преноса на 

вода. 

Вътрешната водопроводна мрежа е с обща дължина около 57 км, в 

основната си част етернитова - 87 %, въведена в експлоатация преди 1980 г.  

В селата Делян и Мала Раковица  през летния период при 

засушаване пресъхват каптажите.  

В общината частично изградена канализационна мрежа има в гр. 

Божурище, с.Гурмазово и с.Храбърско. Общата й дължина е 5,8 км. Отпадните 

води се заустват към речни корита и дерета. Липсва пречиствателна станция за 

отпадни води. 

В общината няма изградени напоителни системи, както и 

отводнителни съоръжения. 

 

2.6 Транспортна характеристика на общината. 

Географското разположение на община Божурище й предоставя 

възможността да попада в пряка и косвена зона на влияние на два от петте 

общоевропейски транспортни коридора, преминаващи през територията на 

страната ни посредством участъците Калотина - София - Пловдив - 

Свиленград и Видин - София - Кулата. 

Същинското транспортно обслужване на общината се осъществява 

от първокласния път Е 80 София - Калотина, който преминава в северната част 

от територията на общината /12 км/. 

Третокласният път III- 638 свързва общинския център и селата 

Гурмазово - Пожарево – Росоман – Златуша - Делян в югозападна посока с 

община Брезник с дължина на територията на общината 20 км. 

Селата Пролеша, Хераково и Храбърско се свързват с общинският 

център с пътища ІV клас. Общинските пътища са с обща дължина 26,750 

километра.  
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Основния пътникопоток гр.Божурище – гр. София се осигурява от 

Столична община чрез автобусна линия №54, а връзката със селата е с 

микробуси по маршрутни разписания.  

Направената организация позволява да бъде осигурено нормално 

пътуването на гражданите. 

Друга възможност за придвижване осигурява ж.п. връзката София – 

Банкя. 

 

2.7 Съобщения и медии 

В гр. Божурище функционира цифрова централа на Виваком, 

осигуряваща кабелна телефонна връзка на абонатите, с потенциална 

възможност да осигури допълнителни линии. 

Всички населени места от общината са телефонизирани, като в някои 

от селата връзката е безжична. 

Общината има сравнително добро покритие от мобилните 

оператори. 

В общината е изградена кабелна интернет мрежа, която се поддържа 

от частни фирми. Не се предоставя публичен безжичен интернет.  

През територията на общината преминава оптичен кабел за Р. Сърбия 

и западна Европа. 

В общината не се издават вестници и списания, с изключение на 

общинското издание „Божурище – общината и хората”. 

 

2.8 Образование и наука. 

Развитието на системата за образование съответства на демографската 

структура и осигурява добри възможности за образование на младите хора. 

В общината функционират две училища: СУ „Летец Христо 

Топракчиев” в гр. Божурище и ОУ „Св. Св. Кирил и Методи” с. Хераково.  

Те осигуряват добра задоволеност с класни стаи. Базата на 

учебните заведения позволява воденето на едносменен режим на обучение.  

Към системата на образованието са и детските градини. В 

общината те са две: ДГ "Буратино" и ДГ "Детелина", имаща и филиал в с. 

Храбърско. 

 

2.9 Здравеопазване. 

Система "Здравеопазване" е развита само в частта си доболнична 

помощ. Населените места са покрити с лекарски практики, които са 

съсредоточени в бившата общинска поликлиника и бивши селски здравни 
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служби по селата. Общо лекарските практики са 6, стоматологични практики - 

7 и една общинска поликлиника, осигуряваща лекарски кабинети, клинична  

лаборатория. 

Спешна медицинска помощ на населението от общината се осигурява 

от филиал на Спешна медицинска помощ - гр. София, находящ се в сградата на 

поликлиниката на гр. Божурище. 

При необходимост може да се разчита на помощта на допълнителни 

екипи от СМП Костинброд и София. 

На територията на гр. Божурище работят 3 аптеки, от които едната е 

общинска. Има аптека и в с. Пролеша. 

 

2.10 Култура. 

Местоположението и ранга на община Божурище до голяма 

степен определя спецификата на функционирането и развитието на системата 

"Култура". 

Общината попада в ЛоКуС „Велика София” и следва да се развива в 

посока за интегрирана подкрепа на културния туризъм на Столицата. 

Близостта до София, съществувалите културно-битови пътувания са 

довели до модел на развитие, който към настоящия момент включва само 

традиционния обект - народно читалище.  

В общината те са шест, като едно от тях е в общинския център - „НЧ  

Хр. Ботeв 1934” , а другите са в селата: Гурмазово, Хераково, Храбърско,  

Пролеша и Пожарево.  

 

3. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ БЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗА ЗА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ. 

На базата на характеристиката на общината, на възможните заплахи 

и от минали събития, може да се направи прогноза относно риска да се случи 

бедствие, както следва: 

 

1) На територията на общината съществува неприемлив риск от 

възникване на: 

- Земетресения 

Счита се, че общината попада в сеизмичната зона на Средногорския 

сеизмичен район, включващ и Софийската част с магнитуд 7,4 до 7,5 бала по 

скалата на Рихтер, дълбочина от 20 до 100 км. и интензивност 9-та степен по 

скалата на Медведев, Шпонхоер, Карник, което може да предизвика големи 

разрушения, да причини жертви и големи щети; 
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- Ядрена и радиационна авария и трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества 

На територията на общината не се извършва дейност с 

радиоактивни източници и не се съхраняват радиоактивни материали. 

При възникване на крупна авария в нашата или чужда АЕЦ може да 

бъде застрашен живота и здравето на много граждани. 

Потенциално е възможно възникването на радиационна авария при 

инцидент с превоз на радиоактивни материали през територията на 

общината. 

- Наводнения 

Общината не попада в зоната със значителен потенциален риск от 

наводнения и не фигурира като рискова в плановете на Басейнова дирекция 

„Дунавски район“. 

Водосборната зона на реките в общината е сравнително малка, но 

независимо от това, наводненията носят риск и се отразяват на много от 

гражданите на общината. 

В недалечното миналото са наводнявани ниските части на гр. 

Божурище, преливала е река Гурмазовска в чертите на града, а при 

прииждане на води непосредствено край коритата на реките и деретата и в 

другите населени места в община са причинявани щети на инфраструктурата, 

на имущество и  имотите на граждани; 

През 2005г. при преливане през стената на язовир Пожарево 

започна процес на разрушаване на мокрия откос на язовирната стена, но 

своевременно водният отток намаля и процеса спря. 

- Снегонавявания и обледявания 

Възможно е през зимният сезон да бъдат създадени тежки условия, 

свързани с обилен снеговалеж, снегонавявания, обледенявания и ниски 

температури. 

Може да бъдат нарушени в значителна степен комуникациите – 

електроснабдяване, водоснабдяване, газоснабдяване и др., да бъдат 

блокирани пътища, да се предизвикат щети по сградния фонд и др., може да 

бъде  застрашен живота и здравето на гражданите; 

- Пожари 

На територията на общината няма крупни производства и складове, 

съхраняващи лесно запалими материали. В предприятията, бензиностанциите 

и газостанциите наличните количества материали и горива са ограничени, 

което не предполага предизвикване на пожар от голям мащаб. 

В съчетание с друго бедствие – например силно земетресение може 

да възникнат големи пожари. 
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През всеки сух сезон на територията на общината по различни 

причини са възниквали пожари в полските и горските територии. При 

подходящи условия е възможно да излязат извън контрол и да застрашат 

живота и здравето на гражданите; 

 

2) На територията на общината съществува по-нисък 

/приемлив/ риск от възникване на: 

- Биологично или бактериологично заразяване; 

- Невзривени боеприпаси; 

- Аварии, вследствие на технологична или преднамерена дейност 

на човека. 

- Аварии с радиоактивни източници и материали. 

- Свлачища и срутища. 

- Засушавания, градушки, гръмотевични и ветрови бури; 

- Промишлени аварии с отделяне на опасни химически вещества; 

 

Изводи от анализа на възможните бедствия. 

На базата на направения по-горе кратък анализ може да се направи 

извод, че за населението, инфраструктурата и околната среда на територията 

общината, съществуват заплахи от възникване на бедствия, които биха 

довели до човешки и материални загуби и са неприемливи. 

Поради това, дейностите по защитата на населението е 

целесъобразно да се планират в отделни специализирани планове, като 

отделни части от  Плана за защита при бедствия на общината, за следните 

бедствия: 

 Земетресения; 

 Ядрена и радиационна авария и трансграничен 

пренос на радиоактивни вещества; 

 Наводнения; 

 Снегонавявания и обледявания; 

 Пожари 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Приложение № 1. Заповед на кмета на община Божурище за 

формиране на работна група  за разработване на плана за защита при 

бедствия. 

Приложение № 2. Решение на Съвета за намаляване на риска от 

бедствия на община Божурище за приемане на плана за защита при бедствия. 

Приложение № 3. Решение на Общинския съвет на община Божурище 

за приемане на плана за защита при бедствия /след приемане/. 

Приложение № 4. Заповед на кмета на община Божурище за 

определяне на състава  на „Общински съвет за намаляване на риска от 

бедствия“. 

Приложение № 5. Заповед на кмета на община Божурище за 

формиране на щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия. 

Приложение № 6. Заповед на кмета на община Божурище за 

разпределение на задълженията на длъжностните лица с функции по Плана 

за защита при бедствия. 

Приложение № 7. Численост на населението в община Божурище по 

населени места. 

Приложение № 8. Схема за ранно предупреждение и оповестяване на 

органите за управление, силите за реагиране  и населението при заплаха или 

при възникване на бедствие. 

Приложение № 9. Места за евакуация и временно настаняване на 

населението при заплаха или при възникване на бедствие. 

Приложение № 10. Списък на юридическите лица и едноличните 

търговци чл. 35 и чл.36 от  Закона за защита при бедствия. 

Приложение № 11. Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване 

на населението. 

Приложение № 12. Списък на местни  сили и средства на 

териториалните органи на централната власт за реагиране и ликвидиране на 

последиците при бедствия на територията на община Божурище. 

Приложение №13. Сиренно - оповестителна система в община 

Божурище. Отговорници за задействане на сирените. 

Приложение № 14. Списък на юридическите лица и едноличните 

търговци, които могат да бъдат включвани за извършване на СНАВР. 
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Приложение № 15. Общ телефонен указател – съхранява се при 

дежурния по Общински съвет за сигурност. 

Приложение №16. Карта на общинския център – съхранява се в отдел 

„ГРАО“. 

Приложение №17. Карта на общината – съхранява се в техническа 

служба на общината. 

Приложение № 18. Описание на скалата на Медведев-Шпонхоер–

Карник 64 и на скалата EMS. 

Приложение № 19. Списък на необходимите мероприятия за 

намаляване на облъчването и вредните последствия за здравето на 

населението и поколенията при повишение на радиационния фон. 

Приложение № 20. Дозови критерии за вземане на решение за защита 

на населението. 

Приложение № 21. Препоръчителен режим за поведение и действие на 

населението при повишение на радиационния фон. 

Приложение № 22. Йодни таблетки (инструкция за употреба). 

Приложение № 23. Критерии за изземване от употреба на хранителни 

продукти и питейна вода, замърсени с радионуклиди. 

Приложение № 24. Таблица за ефективност на подръчни средства за 

защита. 

Приложение № 25. Общи правила за безопасност при радиационна 

авария. 

Приложение № 26. Радиометрична апаратура за откриване на 

различни типове източници. 

Приложение № 27. Граници на съдържание на радионуклиди в 

храните. 

Приложение № 28. Дейност при авария в АЕЦ с реактор тип „Канду” 

/АЕЦ „Черна вода”/. 

Приложение № 29. Основни понятия, термини и величини в 

радиационната защита. 

Приложение № 30. Класификация и характеристика за възможните 

аварии по „ИНЕС”. 

Приложение № 31. Списък на длъжностните лица от община 

Божурище, включени в НСРПО. 

 

 

Настоящият план е приет с Решение на Общинския съвет за намаляване 

на риска от бедствия №4/23.11.2017г. 

Настоящият план отменя Плана за защита при бедствия на община 

Божурище, приет с Решение на Общинския съвет №31/17.04.2008г. 
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1.  МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 

ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ. 
 

1. 1. Възстановяване/изграждане на съоръжения. 

Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или за 

изграждане: 

 сгради и съоръжения, не отговарящи на изискванията за устойчивост 

на сеизмични въздействия и натоварвания; 

 сгради с масово пребиваване на хора или съоръжения на 

потенциално опасни обекти и обекти от общинската, областната или 

националната критична инфраструктура, намиращи се на територията на 

общината; 

Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или 

изграждане: 

Към настоящият момент няма данни за набелязване на конкретни 

съоръжения. 

Отговорните общински звена и длъжностни лица от общинската 

администрация за поддържането на списък от набелязани съоръжения за 

възстановяване или изграждане, както и организирането на цялостната 

процедура по осъществяването на дейността са посочени в Приложение № 6 

от основния план за защита при бедствия. 
 

1.2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално 

опасните обекти и съоръжения. 

Отговорните общински звена и длъжностни лица от общинската 

администрация за изготвянето на задания за извършване на експертиза на 

състоянието на критичните и потенциално опасните обекти и съоръжения, 

определяни по горната точка, както и организирането на цялостната 

процедура по изпълнението на експертизите са посочени в Приложение № 6 

от основния план за защита при бедствия. 
 

1.3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване 

на органите за управление, силите за реагиране и населението. 

Ранно предупреждение и оповестяване на членовете на общинския 

Щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия, на кметовете и на 

кметският наместник на населените места на територията на общината, както 

и на лица за контакт от съставните части на единната спасителна система, се 

извършват чрез Национална система за ранно предупреждение и 

оповестяване /НСПРО/ по телефони. При необходимост се оповестяват от 

дежурният по общински съвет за сигурност. 

Оповестяването на населението се извършва чрез сирените с централно 

и с местно задействане – електрически и ръчни; чрез органите на реда и 

служители от администрацията с използване на конвенционални средства. 
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Данните за сиренно - оповестителната система в община Божурище и 

отговорниците за задействане на сирените са посочени в Приложение 13 от 

основния план за защита при бедствия. 

Сигналите, подавани за различните опасности са посочени в 

Приложение 11 от основния план за защита при бедствия.  

 

1.4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и 

населението. 

Обучението на населението за начините на поведение и действие и за 

изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се извършва 

чрез предоставяне на информация по подходящ начин. 

В системата на предучилищното и училищното образование се 

провежда обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска 

помощ в съответствие с учебните планове. 

С органите за управление от общинската администрация се провеждат 

учебни занятия за отработване на взаимодействието между органите за 

управление, силите за реагиране и населението при земетресения. 

Отговорните длъжностни лица от общинската администрация за 

организирането на цялостната процедура по обучението на щаба, силите за 

реагиране и населението, са посочени в Приложение 6 от основния план за 

защита при бедствия. 

 

1.5. Дейности за намаляване на риска. 

За намаляване на риска при възникване на земетресения или 

ограничаване на щетите се предвиждат следните дейности: 

 детайлно запознаване на личния състав на Щаба за изпълнение на 

общинския план за защита при бедствия /Приложение 5 от основния план за 

защита при бедствия/, на лицата от общинската администрация, както и на 

лицата за контакт от съставните части на единната спасителна система, 

имащи задължения по защитата при земетресения на територията на 

общината, с настоящия план за защита при земетресения и техните 

задължения; 

  разработване на задания за извършване на експертизи за 

състоянието на обекти и съоръжения и стартиране на процедури за тяхното 

възлагане; 

 стартиране на процедури за изпълнение на предложенията за 

извършване на превантивни дейности; 

  обучение на населението за участие в дейностите по защитата при 

възникнали земетресения (разпространение на брошури, състезателни 

програми). 

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия /Приложение 4 от 

основния план за защита при бедствия/ подпомага кмета на общината за 

изпълнението на дейностите по чл. 65 от ЗЗБ. 
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2.  МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.  

 

2. 1. Евакуация, разсредоточаване и временно извеждане на 

населението. 

Длъжностни лица, които могат да разпореждат евакуация, 

разсредоточаване и временно извеждане на населението. 

За извършване на евакуация, разсредоточаване и временно извеждане 

на населението от населени места, от застрашени райони на населени места 

или от опасни сгради решение може да вземат:  

- кмета на общината; 

- областния управител; 

- министерския съвет, според засегнатата територия. 

Провеждане на евакуация и разсредоточаване се извършва със заповед 

на кмета на общината, областния управител или от министър – председателя. 

Евакуация и /или разсредоточаване се осъществяват при обявяване на 

бедствено положение или при възникване на опасност от бедствие. 

Ръководството на евакуацията и разсредоточаването се извършва от 

кмета на общината, подпомаган от Щаба и ръководителя на операциите. 

Директорите на училища и детски градини при опасност  осигуряват 

временно извеждане на учениците, децата, своите служители и 

пребиваващите на територията на обектите си. 

Юридическите лица, едноличните търговци и други, осъществяващи 

дейност с рискови вещества и материали, дейност в рискови условия или 

дейност, която е потенциално опасна за работниците и служителите, 

населението и околната среда,  осигуряват временно извеждане на своите 

служители и пребиваващите на територията на обектите си. 

Случаи, в които се разпорежда евакуация, разсредоточаване и 

временно извеждане на населението. 

Евакуация, разсредоточаване или временно извеждане на населението 

се изпълнява в следните случаи: 

 при наличие на пострадали в труднопроходими, опасни и 

недостъпни места; 

 при застрашаване на сигурността на хора в зоната на земетресението; 

 при наличие на информация за развитие или възникване на 

допълнителни заплахи, застрашаващи зоната на земетресението. 

Приоритетно се извеждат: бременните жени, майките с малки деца, 

болните на легло и хронично болните, на които здравословното състояние 

изисква периодично лечение в болнични заведения (например хемодиализа) 

и хора в неравностойно положение. 
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Способи и маршрути за евакуация, разсредоточаване и временно 

извеждане. 

При извършване на евакуация, разсредоточаване или временно 

извеждане на големи групи от граждани в гр. Божурище се организира 

сборен евакуационен пункт /СЕП/. 

СЕП се организира на територията между сградата на общината и пътя 

Божурище - Брезник. При бедствие гражданите се приканват за явяване на 

посочените места за разпределение към местата за временно настаняване. 

На СЕП общината осигурява вода, храна и първа помощ на 

пострадалите, извършва се регистрация на гражданите и се изготвят разчети 

за извозване. 

Обществения ред се осигурява от органите на МВР. 

Извеждането на нуждаещите се извършва в съответствие с избрания 

способ за извеждане и местата, определени за временно настаняване. 

Определените за настаняване в обекти в гр. Божурище могат да ги 

заемат пеша, а нуждаещите се с помощта на транспорт. 

За отдалечените места за настаняване при възможност се използват 

съществуващите и неразрушени пътища от техника с нормална проходимост 

– автобуси, леки и товарни автомобили. 

При необходимост от извеждане с използването на техника с висока 

проходимост, се използват и други възможни маршрути до местата за 

временно настаняване. 

Длъжностните лица от общината, които управляват СЕП и организират   

заемането на местата за временно настаняване на населението, са посочени в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

2. 2. Места за временно настаняване при земетресения. 

Местата, които са подходящи за временно настаняване на нуждаещи се 

при земетресение на територията на общината, са посочени в Приложение 9 

от основния план за защита при бедствия. 

Когато пораженията са ограничени и при наличие на възможност 

общината може да настани пострадалите в общежития, хотели, хостели, 

фургони и палатки. 

Към настоящия момент общината не разполага със свободни общински 

жилища, както и с фургони и палатки, с изключение на едно резервно 

жилище. 

Спешната медицинска помощ се оказва от центровете за спешна 

медицинска помощ към министерството на здравеопазването. 

Доболнична помощ може да бъде оказвана на място от практикуващите 

на територията на общината лекари, стоматолози и лаборанти. 

Хигиенно-противоепидемичните мероприятия в местата за настаняване 

се осъществяват от Регионална здравна инспекция. 

Готвена храна може да бъде осигурявана от социалния патронаж и 

кухненските блокове в детските градини с помощта на общината. 
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Контролът на храните се извършва от Областната дирекция 

безопасност на храните към министерството на земеделието и храните. 

Оборудването, което трябва да притежават местата за временно 

настаняване, включва единствено дюшеци или легла. 

Към настоящият момент общината не разполага с такива, с изключение 

на наличните детски легла в детските градини.  

При необходимост ще бъде поискана външна помощ от БЧК, 

държавният резерв и други източници. Определени количества при 

възможност ще бъдат закупени от пазара.  

Длъжностните лица от общината, които управляват местата за 

временно извеждане на населението са посочени в Приложение 6 от 

основния план за защита при бедствия. 

 

2.3. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински 

изделия, лекарствени продукти и други от първа и последваща 

необходимост. 

Длъжностното лице от общинската администрация, което в състояние 

на „бедствено положение” координира цялостната дейност по 

удовлетворяване на нуждите от храни, вода, медицински изделия, 

лекарствени продукти, хуманитарни помощи и други, е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

Длъжностните лица от общинската администрация, които отговарят за 

изготвяне на разчети и осигуряване на необходимото оборудване, вода, храни 

и медикаменти в местата за временно настаняване при земетресения са 

посочени в Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

2.4. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост. 

Отговорните длъжностни лица за организацията по осигуряването на 

проходимостта на пътната мрежа на територията на общината, са посочени в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

Оборудването и техниката, които могат да се използват в дейностите 

по осигуряване на проходимост, се осигурява от институциите и 

собствениците, посочени в Приложения № 12 и № 14 от основния план за 

защита при бедствия. При необходимост се привличат и други собственици, 

притежаващи подходящо оборудване. 

Към настоящият момент общината не разполага със собствена техника, 

материали и оборудване за разчистване и възстановяване на пътища. 

При необходимост ще бъде поискана външна помощ.  

 

2.5. Организация на комуникациите. 

Налични средства и възможности за комуникация – мобилни и 

стационарни телефони. 

Телефонните номера на отговорните институции и длъжностни лица, 

изпълняващи функции при обявено бедствено положение, са посочени в 
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телефонен указател, съхраняван в помещението на дежурния по Общински 

съвет за сигурност/ОбСС/, посочен в Приложение № 15 от основния план за 

защита при бедствия. 

Длъжностното лице от общинската администрация, което в състояние 

на „бедствено положение” отговаря за координацията на комуникациите и за 

поддържането на телефонния указател при дежурните по ОбСС е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

2.6. Законност и ред. 

За осигуряване на реда и законността при обявено бедствено 

положение на територията на общината отговорност носи началника на УП - 

Божурище. 

Длъжностното лице от общинската администрация, отговарящо за 

координацията на специализираните изпълнителни органи (съставните части 

на единната спасителна система) и за реда и законността при обявено 

бедствено положение е посочено в Приложение 6 от основния план за защита 

при бедствия. 

 

2.7. Логистика. 

Редът за взаимодействие и съгласуване между отговорните длъжностни 

лица, участващи в логистиката, се уточнява от председателя на щаба, 

подпомаган от ръководителя на операциите, за всяка бедствена ситуация, в 

зависимост от нейните параметри.  

Освен посочените длъжностни лица, в екипа, осигуряващ логистиката, 

участват и кметовете и кметският наместник на населените места засегнати 

от земетресението. 

Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, 

изпълняващо координираща функция по осъществяването на логистичните 

операции, е посочено в Приложение 6 от основния план за защита при 

бедствия. 

 

 2.8. Транспорт. 

Длъжностните лица от общинската администрация, координиращи 

осигуряването на транспорта, са посочени в Приложение 6 от основния план 

за защита при бедствия. 

Списъкът на институциите и юридическите лица, осигуряващи 

транспортните средства, както и координатите за връзка с тях, са дадени в 

Приложения 12 и 14 от основния план за защита при бедствия. 

 

2.9. Здравеопазване. 

В общината няма здравни заведения, които могат да приемат лежащо 

болни.  
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В сградата на поликлиниката на гр. Божурище може да се оказва 

лекарска помощ, а тежките случаи, изискващи спешна помощ и 

хоспитализация ще се извозват в столични болници. 

Спешна медицинска помощ на населението от общината се осигурява от 

филиал на Спешна медицинска помощ - гр. София, находящ се в сградата на 

поликлиниката на гр. Божурище. 

При необходимост може да се разчита на помощта на допълнителни 

екипи от СМП Костинброд и София. 

Общината не поддържа резерв от медикаменти и материали за 

медицинска помощ. 

За такива ще се разчита на външна помощ, както и чрез закупуване от 

аптечната мрежа, според необходимостта. На територията на град Божурище 

работят 3 аптеки, а в с. Пролеша - една. 

Длъжностното лице на територията на общината, отговарящо за 

координацията на дейностите по оказване на първа помощ е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

3. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ. 

 

3.1. Сили и средства на държавните структури, разположени на 

територията на общината. 

Силите и средствата на териториалните органи на централната власт за 

реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия на територията на 

община Божурище са посочени в Приложение 12 от основния план за защита 

при бедствия. 

 

3.2. Сили и средства на юридически лица и еднолични търговци. 

На територията на общината има разположени сили и средства на 

юридически лица и еднолични търговци, посочени в Приложение 14 от 

основния план за защита при бедствия. 

 

3.3. Доброволни формирования. 

Към общината е създадено и регистрирано доброволно формирование 

за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни 

ситуации и отстраняване на последиците от тях в състав от 10 човека.  

Предстои доброволците да преминат задължителен курс на обучение и 

да бъдат екипирани.  

Със свое решение №168/31.08.2017г. Общинския съвет на община 

Божурище е дал съгласие числеността на доброволното формирование да 

бъде увеличена до 20 човека.  
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4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 

СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА. 

 

4. 1. Ръководство на организацията. 

Ръководството по превенцията, планирането, подготовката и защитата 

на населението, съгласно чл. 65 на Закона за защита при бедствия се 

извършва от Кмета на общината. 

При обявяване на бедствено положение кмета се подпомага от 

членовете на щаба. 

За извършване на спасителни дейности при възникване на голямо 

земетресение на територията на общината кмета на общината със своя 

заповед определя ръководител на операциите. 

При възникване на пожар, епидемия и епизоотия, в резултат на 

земетресение,  ръководителя на операциите се подпомага от представителите 

на РС ПБЗН, РИОКОЗ и РВМС. 

Методически дейността по защита на населението се подпомага от 

експертите в РД „ПБЗН” София област и „РС ПБЗН”. 

 

4.2. Ред за действия на ръководителя на операциите и органите на 

ПБЗН при земетресения. 

Преди провеждането н неотложни аварийно-възстановителни 

работи /НАВР/ се разузнават и определят: 

1. маршрутите за придвижване до зоната на поражение, състоянието на 

пътищата и пътните съоръжения; 

2. степента и характера на разрушенията; 

3. сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на 

укрепване; 

4. местата за устройване на странични и магистрални проходи; 

5. участъците с активизирани свлачища и срутища; 

6. местата и обектите, в които незабавно трябва да започнат НАВР; 

7. степента на разрушение на елементите от мрежите и съоръженията 

от техническата инфраструктура и вторичните поражения, които са 

предизвикани от тях; 

8. възможността за използване на различните видове средства за 

комуникация; 

9. възможността за използване на механизирани средства; 

10. местата, удобни за развръщане на пунктове за управление; 

11. огнищата на пожари; 

12. наличието на замърсяване с радиоактивни източници, отровни 

химически вещества и причинители на биологично заразяване; 

13. наличието на концентрации на взривоопасни и запалими газове във 

въздуха над допустимите стойности; 
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14. състоянието на хидротехнически съоръжения - язовири, диги, 

хвостохранилища и др.; 

15. състоянието на жп мрежа; 

16. местата, удобни за развръщане на временни пунктове за 

съсредоточаване и сортиране на пострадали; 

17. подходящи места за развръщане на полеви болници; 

18. подходящи места за съхранение на загиналите; 

19. подходящи места за вертолетни площадки; 

20. подходящи места за устройване на палаткови лагери, раздаване на 

храна, вода, медикаменти и други; 

21. подходящи места за развръщане на пропускателни пунктове от и 

към зоната на поражение; 

22. състоянието на епидемиологичната обстановка; 

23. състоянието на обекти, които могат да предизвикат екологично 

замърсяване на околната среда; 

24. състоянието на обекти от критичната инфраструктура и 

стратегически обекти. 

По данните от проведеното разузнаване ръководителят на операциите 

извършва оценка на обстановката, поставя задачи на екипите, определя реда 

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

труд. 

При провеждането на НАВР ръководителят на операциите 

предприема следното: 

1. уведомява чрез Оперативния център електроразпределителното 

дружество за изключване на ел. захранването в района; 

2. уведомява чрез Оперативния център операторите за прекъсване на 

водоподаването и газоснабдяването; 

3. организира извършването на неотложни укрепителни работи в 

полуразрушени сгради и съоръжения; 

4. организира осигуряването на достъп на механизирани средства и 

техника до засегнатите райони; 

5. организира извършването на гасителни действия на възникнали 

пожари; 

6. организира извършването на аварийно отводняване на застрашени 

участъци; 

7. организира отдимяването на задимени помещения; 

8. организира предприемането на превантивни мерки за недопускане на 

вторични вредни последствия; 

9. организира при необходимост разсредоточаването на вещи и  

ценности; 

10. съдейства за организиране на палаткови лагери за пострадалото 

население; 

11. съдейства на други аварийно-възстановителни екипи от ЕСС; 

12. организира разчистването на разрушения; 
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13. организира оказването на съдействие при извършване на НАВР във 

водностопански обекти съгласно аварийните планове. 

 

4.3. Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън 

територията на общината. 

Привличането на допълнителни сили се извършва от кмета на 

общината по решение на щаба или по предложение на ръководителя на 

операциите. 

Искането за помощ се отправя до областния управител, държавни 

институции или други организации чрез оперативния център – София област. 

 

5.  РЕД ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА 

СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА  И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ  ВЪЗНИКВАНЕ НА 

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ. 

 

5.1. Налични системи за ранно предупреждение/оповестяване. 

Ранно предупреждение и оповестяване на членовете на общинския 

Щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия, на кметовете и на 

кметският наместник на населените места на територията на общината, както 

и на лица за контакт от съставните части на единната спасителна система, се 

извършват чрез Национална система за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението /НСРПО/ 

по телефони. 

Предупреждение и оповестяване на членовете на щаба, на кметовете и 

на кметският наместник на населените места на територията на общината, 

както и на лицата за контакт от съставните части на единната спасителна 

система може да се извърши и от Дежурните по ОбСС по разпореждане на 

кмета на общината. 

Оповестяването на населението се извършва чрез сирените с централно 

и с местно задействане – електрически и ръчни; чрез органите на реда и 

служители от администрацията с използване на конвенционални средства. 

На територията на град Божурище има изграден елемент от 

Националната система за оповестяване за ранно предупреждение и 

оповестяване на населението – 2 броя акустични сирени, поставени на 

старата сграда на СУ „Летец Христо Топракчиев”, на ул. „Иван Вазов” 10 и 

на новата сграда на СУ „Летец Христо Топракчиев” – на кръстовището на 

улици „Еделвайс” и „Здравец”. Същите се задействат централизирано от 

органите на Столична община. 

Информация до населението може да бъде предавана и чрез средствата 

за масово осведомяване – радио, кабелни телевизии и електронни медии. 

Съобщението за евакуация трябва да съдържа: издаващ орган; дата и 

час на издаването; описание на бедствието или опасността; района на 
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бедствието; указания за евакуацията – СЕП, места за настаняване, 

необходими вещи и др., както и време на следващо съобщение. 

 

5.2. Отговорни длъжностни лица и функциите им. 

При получено предупреждение. 

Предупреждение за заплаха за потенциални жертви и щети от 

земетресение на територията на общината се получава при дежурния по 

общински съвет за сигурност. 

Предупреждението може да бъде получено от дежурния по ОЦ, от 

телефон 112, от дежурен по потенциално опасен обект или по обект от 

критичната инфраструктура, от работещи локални, регионални или 

национални автоматизирани системи  за наблюдение и ранно 

предупреждение, от граждани. 

При получено предупреждение дежурният по общински съвет за 

сигурност уведомява за заплахата кмета на общината. По-нататъшното 

предупреждение (на сили за реагиране и на населението), дежурния при 

общински съвет за сигурност извършва по указание на кмета на общината. 

При оповестяване на: 

a. Органите за управление. 

Оповестяват се от дежурния по общински съвет за сигурност. 

b. Щаба. 

Оповестява се от дежурния по общински съвет за сигурност и /или чрез 

ОЦ по решение на кмета на общината. 

c. Силите за реагиране. 

Оповестяват се от дежурния по общински съвет за сигурност при 

необходимост от привличане на сили и средства. 

d. Населението. 

Оповестява се чрез сиренната система и електронни средства по искане 

на кмета на общината. 

 

5.3. Схема за оповестяване. 

Схемата за оповестяване на органите за управление, силите за 

реагиране и населението при земетресение е посочена в Приложение 8 от 

основния план за защита при бедствия. 

 

6. МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. 

 

6.1. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината. 

Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, 

ръководещо дейностите по възстановяване на услугите и разрушената 

инфраструктура; отговорните лица, ангажирани за определяне на местата и 

обектите (инфраструктура) за възстановяване и степенуване по важност на 

обектите и отговорните лица за извършване на възстановителните работи са 

посочени в Приложение № 6 от основния план за защита при бедствия. 
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6. 2. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население. 

Вътрешно за общината подпомагане. 

Дейностите по осигуряване на подслон, храна, вода и други от първа 

необходимост на нуждаещите се, са свързани с: 

 уточняване на местата за временно настаняване и броя на 

засегнатите граждани; 

 уточняване на маршрутите за извеждане; 

 осигуряване на транспортните средства; 

 доставка и разпределение на продуктите по местата за временно 

настаняване (включително палаткови лагери) между нуждаещите се. 

Ред за извършване на спешни доставки след бедствие: 

 оценка на потребностите от храни, вода, медицински материали и 

лекарствени продукти; 

 оценка на възможностите за осигуряване на необходимите 

потребности с ресурси на юридическите лица и едноличните търговци на 

територията на общината; 

 осигуряване на транспорт за доставка на допълнителните 

количества продукти; 

 анализ на възможностите за финансово осигуряване на 

доставките на допълнителни продукти с ресурси на общинския бюджет; 

 заявка за отпускане на недостигащите средства към 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при 

Министерски съвет /МКВП/. 

 

Външно за общината подпомагане. 

Ред за изготвяне на заявките/исканията: 

 оценка на допълнителните потребности от недостигащи храни, 

вода, медицински материали и лекарствени продукти; 

 заявка до оперативния център - София област за насочване към 

възможни доставчици на територията на областта; 

 осигуряване на транспорт за доставка на допълнителните 

количества продукти; 

 анализ на възможностите за финансово осигуряване на доставките 

на допълнителни продукти с ресурси на общинския бюджет; 

 заявка за отпускане на недостигащите средства към МКВП. 

Определяне на местата за изпращане на заявките. 

Заявките се изпращат в оперативния център - София област. 

Определяне на местата в общината за получаване на помощите. 

Помощите се получават в сградите на кметствата по населени места 

и/или в местата за временно настаняване. 

Длъжностните лица от общинската администрация, отговарящи за 

определяне на нуждите на засегнатото население, изготвяне на заявките, 
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доставките и тяхното разпределяне както и длъжностното лице, ръководещо 

цялостната организация по подпомагането са посочени в Приложение 6 от 

основния план за защита при бедствия.  

 

7. ПРИЛАГАНЕ, ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА НА ОБЩИНАТА 

 

7.1. Проиграване на плана. 

Проиграването на плана може да се извърши чрез провеждане на 

тренировка с участието на длъжностните лица от щаба, отговорните 

длъжностни лица по този план, лицата за контакт на юридическите и 

физическите лица, осигуряващи сили и средства за защита при земетресения, 

и кметовете и кметските наместници на територията на общината или на част 

от територията на общината, която е избрана за обект на тренировката. 

Задават се параметри на земетресението, близки до екстремните за 

територията на общината. 

Проверяват се възможностите за доставка на продукти от първа 

необходимост до местата за временно настаняване. 

Проверява се наличието на транспортни средства и възможностите им 

за извеждане на населението до местата за временно настаняване. 

Внасят се корекции и допълнения в разчетите за осигуряване на 

необходимите ресурси за защита при земетресение. 

 

7.2. Ред за актуализация на плана. 

Планът се актуализира един път на 5 години или при настъпили 

обстоятелства, променили някои от неговите параметри (промяна на риска и 

необходимостта от редуциране на реакцията при реализиране на дадена 

заплаха). 

Приложенията към плана се актуализират при настъпили промени от 

длъжностно лице от общинската администрация, което е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия и се утвърждават от 

кмета на общината. 

 

8. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА. 

Финансовите средства за осигуряване на изпълнението на плана за 

защита при земетресения на общината са заложени в дейности „Превантивна 

дейност” и „Преодоляване последствия от бедствия”. 

Длъжностни лица, отговорни за финансово осигуряване на плана. 

За финансово осигуряване на плана отговаря главният счетоводител. 

При недостиг на средства при бедствие, с решение на ръководството на 

общината и Общинския съвет може да бъдат пренасочен средства и от други 

параграфи. 

За допълнителна помощ ще се разчита и на МКВП при Министерския 

съвет. 
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ЧАСТ III 

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ ЯДРЕНА ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ И 

ПРИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 
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4. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 

ОТ ЯДРЕНИ ИЛИ РАДИАЦИОННИ АВАРИИ И ПРИ ТРАНСГРАНИЧЕН 

ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА. 

4.1. Възстановяване/изграждане на съоръжения. 

4.1.1. Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или 

изграждане: 

 сгради с масово пребиваване на хора, намиращи се на територията на 

общината, притежаващи противорадиационни укрития от II категория 

(подлежат на привеждане в използваемо положение за 5 дни), или; 

 сгради с масово пребиваване на хора, намиращи се на територията на 

общината, притежаващи противорадиационни укрития от III категория 

(подлежат на привеждане в използваемо положение с използване на 

допълнителни финансови средства), или; 

 сгради с масово пребиваване на хора, намиращи се на територията на 

общината, притежаващи противорадиационни укрития от IV категория 

(подлежат на основен ремонт), или; 

 сгради с масово пребиваване на хора, намиращи се на територията на 

общината, не притежаващи противорадиационни укрития; 

 по низходящ ред на получената оценка на критичността на обектите 

по предходната точка, като жилищните сгради получават първи приоритет. 

4.1.2. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или 

изграждане: 

1) Извършване на обща експертиза на територията на общината за 

състоянието на колективните средства за защита и на противорадиационните 

укрития и изготвяне на предписания за подобряване на състоянието им. 

2) Извършване на обща експертиза на територията на общината за 

състоянието на индивидуалните средства за защита и изготвяне на 

предписания за подобряване на състоянието им. 

4.1.3. Отговорни общински звена и длъжностни лица от общинската 

администрация за осъществяване на дейността. 

Отговорните общински звена и длъжностни лица от общинската 

администрация за поддържането на списък от набелязани съоръжения за 

възстановяване или изграждане, както и организирането на цялостната 

процедура по осъществяването на дейността са посочени в Приложение № 6 

от основния план за защита при бедствия. 

 

4.2. Експертиза на състоянието на ПРУ в критичните и 

потенциално опасните обекти и съоръжения и в сградите с масово 

пребивавне на хора. 

Отговорните общински звена и длъжностни лица от общинската 

администрация за изготвянето на задания за извършване на експертиза на 

състоянието на противорадиационните укрития, определяни по горната 

точка, както и организирането на цялостната процедура по изпълнението на 
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експертизите са посочени в Приложение № 6 от основния план за защита при 

бедствия, съвместно със собствениците на обекти. 

 

4.3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване 

на органите за управление, силите за реагиране и населението. 

В общинския център е изграден пост за радиационно наблюдение, 

където три пъти дневно се измерва радиационния гама фон от дежурните при 

Общинския съвет по сигурност.  

Ранно предупреждение и оповестяване при възникване на ядрена или 

радиационна авария или при трансграничен пренос на радиоактивни 

вещества на членовете на общинския Щаб за изпълнение на Плана за защита 

при бедствия, на кметовете и на кметският наместник на населените места на 

територията на общината, както и на лица за контакт от съставните части на 

единната спасителна система, се извършват чрез Национална система за 

ранно предупреждение и оповестяване /НСПРО/ по телефони. При 

необходимост се оповестяват от дежурният по общински съвет за сигурност. 

Оповестяването на населението се извършва чрез сирените с централно 

и с местно задействане – електрически и ръчни; чрез органите на реда и 

служители от администрацията с използване на конвенционални средства. 

Данните за сиренно - оповестителната система в община Божурище и 

отговорниците за задействане на сирените са посочени в Приложение 13 от 

основния план за защита при бедствия. 

Сигналите, подавани за различните опасности са посочени в 

Приложение 11 от основния план за защита при бедствия.  

 

4.4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и 

населението. 

Обучението на населението за начините на поведение и действие и за 

изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия се извършва 

чрез предоставяне на информация по подходящ начин. 

В системата на предучилищното и училищното образование се 

провежда обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска 

помощ в съответствие с учебните планове. 

С органите за управление от общинската администрация се провеждат 

учебни занятия за отработване на взаимодействието между органите за 

управление, силите за реагиране и населението при възникване на ядрена или 

радиационна авария или при трансграничен пренос на радиоактивни 

вещества. 

Отговорните длъжностни лица от общинската администрация за 

организирането на цялостната процедура по обучението на щаба, силите за 

реагиране и населението, са посочени в Приложение 6 от основния план за 

защита при бедствия. 

 



ОБЩИНА   БОЖУРИЩЕ   *  ПЛАН   ЗА   ЗАЩИТА   ПРИ   БЕДСТВИЯ *  

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ                                          34 / 99 

 

4.5. Дейности за намаляване на риска. 

За намаляване на риска от възникване на ядрени или радиационни 

аварии и при трансграничен пренос на радиоактивни вещества или 

ограничаване на щетите от възникнали ядрени или радиационни аварии и при 

трансграничен пренос на радиоактивни вещества се предвиждат следните 

дейности: 

 детайлно запознаване на личния състав на Щаба за изпълнение на 

общинския план за защита при бедствия /Приложение 5 от основния план за 

защита при бедствия/, на лицата от общинската администрация, както и на 

лицата за контакт от съставните части на единната спасителна система, 

имащи задължения по защитата при бедствия на територията на общината, с 

настоящия план за защита при ядрени или радиационни аварии и при 

трансграничен пренос на радиоактивни вещества и техните задължения; 

 стартиране на процедури за изпълнение на предложенията за 

извършване на превантивни дейности; 

 обучение на населението за участие в дейностите по защитата при 

възникнали ядрени или радиационни аварии и при трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества (разпространение на брошури, състезателни 

програми). 

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия /Приложение 4 от 

основния план за защита при бедствия/ подпомага кмета на общината за 

изпълнението на дейностите по чл. 65 от ЗЗБ. 

 

5. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. 

Временното извеждане, в случай на ядрена или радиационна авария 

или трансграничен пренос на радиоактивни вещества, се извършва към най-

близките противорадиационни укрития (ПРУ) или пригодени помещения за 

целта. 

2.1. Евакуация, разсредоточаване и временно извеждане на 

населението. 

Длъжностни лица, които могат да разпореждат евакуация, 

разсредоточаване и временно извеждане на населението. 

За извършване на евакуация, разсредоточаване и временно извеждане 

на населението от застрашени населени места и райони решение може да 

вземат:  

- кмета на общината; 

- областния управител; 

- министерския съвет, според засегнатата територия. 

Провеждане на евакуация и разсредоточаване се извършва със заповед 

на кмета на общината, областния управител или от министър – председателя. 

Евакуация и /или разсредоточаване се осъществяват при обявяване на 

бедствено положение или при възникване на опасност от бедствие. 
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Ръководството на евакуацията и разсредоточаването се извършва от 

кмета на общината, подпомаган от Щаба и ръководителя на операциите. 

Директорите на училища и детски градини при опасност  осигуряват 

временно извеждане на учениците, децата, своите служители и 

пребиваващите на територията на обектите си. 

Юридическите лица, едноличните търговци и други, осъществяващи 

дейност с рискови вещества и материали, дейност в рискови условия или 

дейност, която е потенциално опасна за работниците и служителите, 

населението и околната среда,  осигуряват временно извеждане на своите 

служители и пребиваващите на територията на обектите си. 

Случаи, в които се разпорежда евакуация, разсредоточаване и 

временно извеждане на населението. 

Извеждането на населението към ПРУ или пригодени помещения за 

целта е една от функциите, които се изпълняват при заплаха или при 

възникване на ядрена или радиационна авария, или при трансграничен 

пренос на радиоактивни вещества.  

Общината попада извън зоната за неотложни защитни мерки при 

авария в АЕЦ, поради което ще има достатъчно време за подготовката и 

настаняването на населението при радиоактивно замърсяване от АЕЦ.  

При авария в АЕЦ  от региона, може да се замърси цялата площ на 

общината.  Предвид особеностите на радиоактивното замърсяване, 

повишаване на фона може да се очаква в населените места, горите, полската 

висока растителност /житни и технически култури, овощни градини/, а също 

и в районите, където е валял дъжд. В тези райони нивото на радиация 

чувствително ще надвиши средно годишните фонови стойности. 

Подготовката за или самото временно извеждане се изпълняват в 

следните случаи: 

 при ядрена или радиационна авария, съпроводена с изхвърляне на 

радиоактивни материали в околната среда в обекти на територията на 

страната или на съседни държави; 

  при ранно предупреждение за придвижване на радиоактивен облак 

към територията на общината; 

  при авария по време на превозване на радиоактивни материали през 

територията на общината; 

Приоритетно се настаняват: бременните жени, майките с малки деца, 

болните на легло и хронично болните, на които здравословното състояние 

изисква периодично лечение в болнични заведения (например хемодиализа) 

и хора в неравностойно положение. 

Настаняването на служителите, работниците и населението при 

опасност от ядрена или радиационна авария, или трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества, се извършва по разчетите към най-близките ПРУ или 

пригодени помещения за целта. 
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Длъжностните лица от общината, които организират   заемането на 

местата за временно настаняване на населението, са посочени в Приложение 

6 от основния план за защита при бедствия. 

 

2.2. Места за временно настаняване при ядрена или радиационна 

авария и при трансграничен пренос на радиоактивни вещества. 

Местата, които са подходящи за временно настаняване на нуждаещи се 

при ядрена или радиационна авария и при трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества на територията на общината, са съответно наличните 

на територията на общината ПРУ, както и пригодените за защита помещения. 

Към настоящият момент в общината няма изградени КСЗ, а наличните 

ПРУ не са в състояние, годно за използване при заплаха или при наличие на 

ядрена или радиационна заплаха. 

В местата, предвидени за временно настаняване при ядрени или 

радиационни аварии и при трансграничен пренос на радиоактивни вещества е 

необходимо да се извършат съответните ремонтни и подготвителни 

дейности, за привеждането им в състояние на използваемост. 

Спешната медицинска помощ се оказва от центровете за спешна 

медицинска помощ към министерството на здравеопазването. 

Доболнична помощ може да бъде оказвана на място от практикуващите 

на територията на общината лекари, стоматолози и лаборанти. 

Хигиенно-противоепидемичните мероприятия в местата за настаняване 

се осъществяват от Регионална здравна инспекция. 

Готвена храна може да бъде осигурявана от социалния патронаж и 

кухненските блокове в детските градини с помощта на общината. 

Контролът на храните се извършва от Областната дирекция 

безопасност на храните към министерството на земеделието и храните. 

Оборудването, което трябва да притежават местата за временно 

настаняване, включва единствено дюшеци или легла. 

Към настоящият момент общината не разполага с такива, с изключение 

на наличните детски легла в детските градини.  

При необходимост ще бъде поискана външна помощ от БЧК, 

държавният резерв и други източници. Определени количества при 

възможност ще бъдат закупени от пазара.  

Длъжностните лица от общината, които управляват местата за 

временно извеждане на населението са посочени в Приложение 6 от 

основния план за защита при бедствия. 

 

2.3. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински 

изделия, лекарствени продукти и други от първа и последваща 

необходимост. 

Длъжностното лице от общинската администрация, което в състояние 

на „бедствено положение” координира цялостната дейност по 

удовлетворяване на нуждите от храни, вода, медицински изделия, 
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лекарствени продукти, хуманитарни помощи и други, е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

Длъжностните лица от общинската администрация, които отговарят за 

изготвяне на разчети и осигуряване на необходимото оборудване, вода, храни 

и медикаменти в местата за временно настаняване при бедствия са посочени 

в Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

2.4. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост. 

При ядрена или радиационна авария, или трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества, за територията на общината не възникват 

последствия, изискващи разчистване на пътища и осигуряване на 

проходимост. 

 

2.5. Организация на комуникациите. 

Налични средства и възможности за комуникация – мобилни и 

стационарни телефони. 

Телефонните номера на отговорните институции и длъжностни лица, 

изпълняващи функции при обявено бедствено положение, са посочени в 

телефонен указател, съхраняван в помещението на дежурният по Общински 

съвет за сигурност/ОбСС/, посочен в Приложение № 15 от основния план за 

защита при бедствия. 

Длъжностното лице от общинската администрация, което в състояние 

на „бедствено положение” отговаря за координацията на комуникациите и за 

поддържането на телефонния указател при дежурните по ОбСС е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

2.6. Законност и ред. 

За осигуряване на реда и законността при обявено бедствено 

положение на територията на общината отговорност носи началника на УП - 

Божурище. 

Длъжностното лице от общинската администрация, отговарящо за 

координацията на специализираните изпълнителни органи (съставните части 

на единната спасителна система) и за реда и законността при обявено 

бедствено положение е посочено в Приложение 6 от основния план за защита 

при бедствия. 

 

2.7. Логистика. 

Редът за взаимодействие и съгласуване между отговорните длъжностни 

лица, участващи в логистиката, се уточнява от председателя на щаба, 

подпомаган от ръководителя на операциите, за всяка бедствена ситуация, в 

зависимост от нейните параметри.  

Освен посочените длъжностни лица, в екипа, осигуряващ логистиката, 

участват и кметовете и кметският наместник на населените места засегнати 

от бедствието. 
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Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, 

изпълняващо координираща функция по осъществяването на логистичните 

операции, е посочено в Приложение 6 от основния план за защита при 

бедствия. 

 

 2.8. Транспорт. 

Длъжностните лица от общинската администрация, координиращи 

осигуряването на транспорта, са посочени в Приложение 6 от основния план 

за защита при бедствия. 

Списъкът на институциите и юридическите лица, осигуряващи 

транспортните средства, както и координатите за връзка с тях, са дадени в 

Приложения 12 и 14 от основния план за защита при бедствия. 

 

2.9. Йодна профилактика и здравеопазване. 

На съхранение в общината има 9600 броя таблетки Калиев йодид, 

предназначени за извършване на йодна профилактика на населението.  

Към настоящият момент същите са с изтекъл срок на годност и 

предстои тяхната подмяна, което е задължение на МВР. 

Общината поддържа на склад индивидуални средства за защита – 

противогази и хирургически санитарни маски.  

Наличните индивидуални средства за защита /ИСЗ/ не осигуряват на 

100 процента населението и при необходимост ще бъдат предоставени на най 

застрашените групи от граждани. Доставката ще се извършва с транспорт на 

общината. 

В общината няма здравни заведения, които могат да приемат лежащо 

болни.  

В сградата на поликлиниката на гр. Божурище може да се оказва 

лекарска помощ, а тежките случаи, изискващи спешна помощ и 

хоспитализация ще се извозват в столични болници. 

Спешна медицинска помощ на населението от общината се осигурява от 

филиал на Спешна медицинска помощ - гр. София, находящ се в сградата на 

поликлиниката на гр. Божурище. 

При необходимост може да се разчита на помощта на допълнителни 

екипи от СМП Костинброд и София. 

Общината не поддържа резерв от медикаменти и материали за 

медицинска помощ. 

За такива ще се разчита на външна помощ, както и чрез закупуване от 

аптечната мрежа, според необходимостта. На територията на град Божурище 

работят 3 аптеки, а в с. Пролеша - една. 

Длъжностното лице на територията на общината, отговарящо за 

координацията на дейностите по оказване на първа помощ е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 
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3. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА  

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЯДРЕНИ ИЛИ РАДИАЦИОННИ АВАРИИ И ПРИ 

ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА. 

 

3.1. Сили и средства на държавните структури, разположени на 

територията на общината. 

Силите и средствата на териториалните органи на централната власт за 

реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия на територията на 

община Божурище са посочени в Приложение 12 от основния план за защита 

при бедствия. 

 

3.2. Сили и средства на юридически лица и еднолични търговци. 

На територията на общината има разположени сили и средства на 

юридически лица и еднолични търговци, посочени в Приложение 14 от 

основния план за защита при бедствия. 

 

3.3. Доброволни формирования. 

Към общината е създадено и регистрирано доброволно формирование 

за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни 

ситуации и отстраняване на последиците от тях в състав от 10 човека.  

Предстои доброволците да преминат задължителен курс на обучение и 

да бъдат екипирани.  

Със свое решение №168/31.08.2017г. Общинския съвет на община 

Божурище е дал съгласие числеността на доброволното формирование да 

бъде увеличена до 20 човека.  

 

3.4. Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън 

територията на общината. 

Привличането на допълнителни сили се извършва от кмета на 

общината по решение на щаба или по предложение на ръководителя на 

операциите. 

Искането за помощ се отправя до областния управител, държавни 

институции или други организации чрез оперативния център – София област. 

 

4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЯДРЕНИ ИЛИ РАДИАЦИОННИ АВАРИИ И ПРИ 

ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА. НАЧИН НА  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА 

СИСТЕМА. 

 

4. 1. Ръководство на организацията. 

Ръководството по превенцията, планирането, подготовката и защитата 

на населението, съгласно чл. 65 на Закона за защита при бедствия се 

извършва от Кмета на общината. 

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия подпомага кмета 
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на общината за изпълнението на дейностите. 

При обявяване на бедствено положение кмета се подпомага от 

членовете на общинския Щаб за изпълнение на Плана за защита при 

бедствия. 

За извършване на спасителни и неотложни възстановителни дейности 

при възникване на ядрени и радиационни аварии или радиоактивно 

замърсяване на територията на общината, кмета на общината със своя 

заповед определя ръководител на операциите. 

Методически дейността по защита на населението се подпомага от 

експертите в РД и РС „ПБЗН” София област, както и от експерти по 

радиационна защита от специализирани институции. 

 

4.2. Ред за действия на длъжностните лица и органите на ПБЗН при 

ядрени или радиационни аварии и при трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества. 

При постъпване на първоначална информация за радиационна аварийна 

ситуация аварийният център на Агенцията за ядрено регулиране /АЯР/ 

уведомява дежурния в Национален оперативен център /НОЦ/, МЗ и 

Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика - Българска академия 

на науките, при необходимост. 

При постъпване на първоначална информация за радиационна аварийна 

ситуация в НОЦ дежурният уведомява аварийния център на АЯР и докладва 

на директора на ГДПБЗН - МВР. 

На мястото на инцидента и аварията се провежда дозиметричен 

контрол в определени от ръководителя на място пунктове от: 

Главна дирекция "ПБЗН" - МВР и териториалните й звена, АЯР, 

Националния център по радиационна и радиологична защита, МОСВ или 

техните регионални структури; органите на МЗ или регионалните му 

структури по метода на директното отчитане или по косвен аналитичен 

метод 

Дежурният в оперативния център уведомява за инцидента и аварията 

компетентните съставни части на ЕСС и органите на изпълнителната власт и 

координира спасителните дейности на основата на стандартните оперативни 

процедури. 

Главна дирекция "ПБЗН" - МВР и кметовете на засегнатите общини 

при получаване на информация за авария и инцидент оповестяват 

населението. 

Ръководителят на място въз основа на данните от радиационния 

мониторинг и дозиметричния контрол съгласувано с оправомощените 

служители на АЯР, МЗ и МЗХ взема решение за прилагане на съответна 

защитна мярка и разпорежда: 

1. използване на индивидуални средства за защита на населението чрез: 

а) организиране на пунктове от кмета на общината за раздаване на 

индивидуални средства за защита; 
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б) уведомяване на населението от кмета на общината за реда за 

осигуряване с индивидуални средства за защита; 

2. укриване в защитни съоръжения или приспособени за целта 

помещения; 

3. провеждане на йодна профилактика след решение на министъра на 

здравеопазването и в присъствието на представител на регионалната здравна 

инспекция (РЗИ); 

4. временно извеждане или евакуация. 

Ръководителят на място в района на инцидента и аварията: 

1. осигурява необходимите специалисти, техника и оборудване на 

мястото на инцидента и авария; 

2. извършва постоянен контрол на радиационната обстановка и 

документиране на резултатите от него; 

3. създава организация за локализиране, отделяне, сортиране и 

безопасно опаковане на радиоактивни материали и източници; 

4. осигурява укрепване и хидроизолация на участъци, замърсени с 

радиоактивни вещества, с цел предотвратяване на разпространението им в 

околната среда. 

 

В района на инцидента и аварията се извършват дейности за 

намаляване и ликвидиране на последиците чрез: 

1. осигуряване на подходящи места за безопасно временно съхранение 

на радиоактивните вещества или материали съгласувано с АЯР; 

2. извършване на деконтаминация на оборудването, използваната 

техника и мястото на инцидента и аварията; 

3. ликвидиране на временните площадки за складиране на 

радиоактивни източници или отпадъци; 

4. премахване на радиоактивно замърсения слой до нивата за 

освобождаване от контрол; 

5. извършване на деконтаминация до норми, позволяващи пребиваване 

на населението, съгласно Наредбата за аварийно планиране и аварийна 

готовност при ядрена и радиационна авария, приета с ПМС № 189 от 2004 г. 

(ДВ, бр. 71 от 2004 г.);  

6. извършване на окончателна оценка на радиационното състояние на 

мястото на инцидента и аварията. 

Ръководителят на място по указания на определените служители от 

АЯР, Изпълнителната агенция по горите и от Министерството на 

регионалното развитие определя организацията за извършване на 

деконтаминация на: 

1. замърсени територии, в т. ч. за: 

а) пътища и площадки с твърди покрития; 

б) местности, покрити с широколистна растителност; 

в) сгради и съоръжения; 

2. третиране на радиоактивните отпадъци. 
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Участващите в спасителни дейности и дейности за намаляване и 

ликвидиране на последиците подлежат на периодичен медицински контрол 

по време на работа и на заключителен - след приключване на аварийната 

обстановка. 

 

4.3. Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън 

територията на общината. 

Привличането на допълнителни сили се извършва от кмета на 

общината по решение на щаба или по предложение на ръководителя на 

операциите. 

Искането за помощ се отправя до областния управител, държавни 

институции или други организации чрез оперативния център – София област. 

 

5.  РЕД ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА 

СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА  И НАСЕЛЕНИЕТО. 

 

5.1. Налични системи за ранно предупреждение/оповестяване. 

Ранно предупреждение и оповестяване на членовете на общинския 

Щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия, на кметовете и на 

кметският наместник на населените места на територията на общината, както 

и на лица за контакт от съставните части на единната спасителна система, се 

извършват чрез Национална система за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението /НСРПО/ 

по телефони. 

Предупреждение и оповестяване на членовете на щаба, на кметовете и 

на кметският наместник на населените места на територията на общината, 

както и на лицата за контакт от съставните части на единната спасителна 

система може да се извърши и от Дежурните по ОбСС по разпореждане на 

кмета на общината. 

Оповестяването на населението се извършва чрез сирените с централно 

и с местно задействане – електрически и ръчни; чрез органите на реда и 

служители от администрацията с използване на конвенционални средства. 

На територията на град Божурище има изграден елемент от 

Националната система за оповестяване за ранно предупреждение и 

оповестяване на населението – 2 броя акустични сирени, поставени на 

старата сграда на СУ „Летец Христо Топракчиев”, на ул. „Иван Вазов” 10 и 

на новата сграда на СУ „Летец Христо Топракчиев” – на кръстовището на 

улици „Еделвайс” и „Здравец”. Същите се задействат централизирано от 

органите на Столична община. 

Информация до населението може да бъде предавана и чрез средствата 

за масово осведомяване – радио, телевизия, кабелни телевизии и електронни 

медии. 
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5.2. Отговорни длъжностни лица и функциите им. 

При получено предупреждение. 

Предупреждение за заплаха за потенциални жертви и щети при 

възникване на ядрена или радиационна авария или при трансграничен пренос 

на радиоактивни вещества на територията на общината се получава при 

дежурния по общински съвет за сигурност. 

Предупреждението може да бъде получено от дежурния по ОЦ, от 

телефон 112, от дежурен по потенциално опасен обект или по обект от 

критичната инфраструктура, от работещи локални, регионални или 

национални автоматизирани системи  за наблюдение и ранно 

предупреждение, от граждани. 

При получено ранно предупреждение дежурният по общински съвет за 

сигурност уведомява за заплахата кмета на общината. По-нататъшното ранно 

предупреждение (на сили за реагиране и на населението), дежурния по 

общински съвет за сигурност извършва по указание на кмета на общината. 

При оповестяване на: 

e. Органите за управление. 

Оповестяват се от дежурния по общински съвет за сигурност. 

f. Щаба. 

Оповестява се от дежурния по общински съвет за сигурност и /или чрез 

ОЦ по решение на кмета на общината. 

g. Силите за реагиране. 

Оповестяват се от дежурния по общински съвет за сигурност при 

необходимост от привличане на сили и средства. 

h. Населението. 

Оповестява се чрез сиренната система и електронни средства по искане 

на кмета на общината. 

 

5.3. Схема за оповестяване. 

Схемата за оповестяване на органите за управление, силите за 

реагиране и населението е дадена в Приложение 8 от основния план за 

защита при бедствия. 

 

6. МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. 

 

6.1. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината. 

Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, 

ръководещо дейностите по възстановяване на услугите и инфраструктурата; 

отговорните лица, ангажирани за определяне на местата и обектите за 

възстановяване и степенуване по важност на обектите и отговорните лица за 

координиране на възстановителните работи са посочени в Приложение № 6 

от основния план за защита при бедствия. 
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6. 2. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население. 

Вътрешно за общината подпомагане. 

Дейностите по осигуряване на подслон, йодна профилактика, храна, 

вода и други от първа необходимост на нуждаещите се, са свързани с: 

 уточняване на местата за временно настаняване и броя на 

засегнатите граждани; 

 уточняване на маршрутите за извеждане; 

 осигуряване на транспортните средства; 

 доставка и разпределение на продуктите по местата за временно 

настаняване (включително палаткови лагери) между нуждаещите се. 

Ред за извършване на спешни доставки след бедствие: 

 оценка на потребностите от храни, вода, медицински материали и 

лекарствени продукти; 

 оценка на възможностите за осигуряване на необходимите 

потребности с ресурси на юридическите лица и едноличните търговци на 

територията на общината; 

 осигуряване на транспорт за доставка на допълнителните 

количества продукти; 

 анализ на възможностите за финансово осигуряване на 

доставките на допълнителни продукти с ресурси на общинския бюджет; 

 заявка за отпускане на недостигащите средства към 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при 

Министерски съвет /МКВП/. 

Външно за общината подпомагане. 

Ред за изготвяне на заявките/исканията: 

 оценка на допълнителните потребности от недостигащи храни, 

вода, медицински материали и лекарствени продукти; 

 заявка до оперативния център - София област за насочване към 

възможни доставчици на територията на областта; 

 осигуряване на транспорт за доставка на допълнителните 

количества продукти; 

 анализ на възможностите за финансово осигуряване на доставките 

на допълнителни продукти с ресурси на общинския бюджет; 

 заявка за отпускане на недостигащите средства към МКВП. 

Определяне на местата за изпращане на заявките. 

Заявките се изпращат в оперативния център - София област. 

Определяне на местата в общината за получаване на помощите. 

Помощите се получават в сградите на кметствата по населени места 

и/или в местата за временно настаняване. 

Длъжностните лица от общинската администрация, отговарящи за 

определяне на нуждите на засегнатото население, изготвяне на заявките, 

доставките и тяхното разпределяне както и длъжностното лице, ръководещо 
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цялостната организация по подпомагането са посочени в Приложение 6 от 

основния план за защита при бедствия.  

 

7. ПРИЛАГАНЕ, ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА НА ОБЩИНАТА 

 

7.1. Проиграване на плана. 

Проиграването на плана може да се извърши чрез провеждане на 

тренировка с участието на длъжностните лица от щаба, отговорните 

длъжностни лица по този план, лицата за контакт на юридическите и 

физическите лица, осигуряващи сили и средства за защита и кметовете и 

кметските наместници на територията на общината или на част от 

територията на общината, която е избрана за обект на тренировката. 

Задават се параметри, близки до екстремните за територията на 

общината. 

Проверяват се възможностите за доставка на продукти от първа 

необходимост до местата за временно настаняване. 

Проверява се наличието на транспортни средства и възможностите им 

за извеждане на населението до местата за временно настаняване. 

Внасяне на корекции и допълнения в разчетите за осигуряване на 

необходимите ресурси за защита. 

 

7.2. Ред за актуализация на плана. 

Планът се актуализира един път на 5 години или при настъпили 

обстоятелства, променили някои от неговите параметри (промяна на риска и 

необходимостта от редуциране на реакцията при реализиране на дадена 

заплаха). 

Приложенията към плана се актуализират при настъпили промени от 

длъжностно лице от общинската администрация, което е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия и се утвърждават от 

кмета на общината. 

 

8. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА. 

Финансовите средства за осигуряване на изпълнението на плана са 

заложени в дейности „Превантивна дейност” и „Преодоляване последствия 

от бедствия”. 

Длъжностни лица, отговорни за финансово осигуряване на плана. 

За финансово осигуряване на плана отговаря главният счетоводител. 

При недостиг на средства при бедствие, с решение на ръководството на 

общината и Общинския съвет може да бъдат пренасочен средства и от други 

параграфи. 

За допълнителна помощ ще се разчита и на МКВП при Министерския 

съвет. 
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1.  МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 

ОТ НАВОДНЕНИЯ. 
 

1. 1. Възстановяване/изграждане на съоръжения. 

Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или за 

изграждане: 

 сгради и съоръжения, не отговарящи на изискванията за устойчивост 

на въздействия на водите и натоварвания; 

 сгради с масово пребиваване на хора или съоръжения на 

потенциално опасни обекти и обекти от общинската, областната или 

националната критична инфраструктура, намиращи се на територията на 

общината; 

Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или 

изграждане: 

Към настоящият момент няма данни за набелязване на конкретни 

съоръжения. 

Отговорните общински звена и длъжностни лица от общинската 

администрация за поддържането на списък от набелязани съоръжения за 

възстановяване или изграждане, както и организирането на цялостната 

процедура по осъществяването на дейността са посочени в Приложение № 6 

от основния план за защита при бедствия. 

 

1.2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално 

опасните обекти и съоръжения. 

Отговорните общински звена и длъжностни лица от общинската 

администрация за изготвянето на задания за извършване на експертиза на 

състоянието на критичните и потенциално опасните обекти и съоръжения, 

определяни по горната точка, както и организирането на цялостната 

процедура по изпълнението на експертизите са посочени в Приложение № 6 

от основния план за защита при бедствия. 

 

1.3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване 

на органите за управление, силите за реагиране и населението. 

Ранно предупреждение и оповестяване на членовете на общинския 

Щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия, на кметовете и на 

кметският наместник на населените места на територията на общината, както 

и на лица за контакт от съставните части на единната спасителна система, се 
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извършват чрез Национална система за ранно предупреждение и 

оповестяване /НСПРО/ по телефони. При необходимост се оповестяват от 

дежурният по общински съвет за сигурност. 

Оповестяването на населението се извършва чрез сирените с централно 

и с местно задействане – електрически и ръчни; чрез органите на реда и 

служители от администрацията с използване на конвенционални средства. 

Данните за сиренно - оповестителната система в община Божурище и 

отговорниците за задействане на сирените са посочени в Приложение 13 от 

основния план за защита при бедствия. 

Сигналите, подавани за различните опасности са посочени в 

Приложение 11 от основния план за защита при бедствия.  

 

1.4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и 

населението. 

Обучението на населението за начините на поведение и действие и за 

изпълнението на необходимите защитни мерки при наводнения се извършва 

чрез предоставяне на информация по подходящ начин. 

В системата на предучилищното и училищното образование се 

провежда обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска 

помощ в съответствие с учебните планове. 

С органите за управление от общинската администрация се провеждат 

учебни занятия за отработване на взаимодействието между органите за 

управление, силите за реагиране и населението при наводнения. 

Отговорните длъжностни лица от общинската администрация за 

организирането на цялостната процедура по обучението на щаба, силите за 

реагиране и населението, са посочени в Приложение 6 от основния план за 

защита при бедствия. 

 

1.5. Дейности за намаляване на риска. 

За намаляване на риска при възникване на наводнения или 

ограничаване на щетите се предвиждат следните дейности: 

 детайлно запознаване на личния състав на Щаба за изпълнение на 

общинския план за защита при бедствия /Приложение 5 от основния план за 

защита при бедствия/, на лицата от общинската администрация, както и на 

лицата за контакт от съставните части на единната спасителна система, 

имащи задължения по защитата при бедствия на територията на общината, с 

настоящия план за защита при наводнения и техните задължения; 

  разработване на задания за извършване на експертизи за 

състоянието на обекти и съоръжения и стартиране на процедури за тяхното 

възлагане; 

 стартиране на процедури за изпълнение на предложенията за 

извършване на превантивни дейности; 
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  обучение на населението за участие в дейностите по защитата при 

възникнали наводнения (разпространение на брошури, състезателни 

програми). 

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия /Приложение 4 от 

основния план за защита при бедствия/ подпомага кмета на общината за 

изпълнението на дейностите по чл. 65 от ЗЗБ. 

 

2.  МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.  

 

2. 1. Евакуация, разсредоточаване и временно извеждане на 

населението. 

Длъжностни лица, които могат да разпореждат евакуация, 

разсредоточаване и временно извеждане на населението. 

За извършване на евакуация, разсредоточаване и временно извеждане 

на населението от населени места, от застрашени райони на населени места 

или от опасни сгради решение може да вземат:  

- кмета на общината; 

- областния управител; 

- министерския съвет, според засегнатата територия. 

Провеждане на евакуация и разсредоточаване се извършва със заповед 

на кмета на общината, областния управител или от министър – председателя. 

Евакуация и /или разсредоточаване се осъществяват при обявяване на 

бедствено положение или при възникване на опасност от бедствие. 

Ръководството на евакуацията и разсредоточаването се извършва от 

кмета на общината, подпомаган от Щаба и ръководителя на операциите. 

Директорите на училища и детски градини при опасност  осигуряват 

временно извеждане или заемане на вторите етажи на сградите на учениците, 

децата, своите служители и пребиваващите на територията на обектите си. 

Юридическите лица, едноличните търговци и други, осъществяващи 

дейност с рискови вещества и материали, дейност в рискови условия или 

дейност, която е потенциално опасна за работниците и служителите, 

населението и околната среда,  осигуряват временно извеждане на своите 

служители и пребиваващите на територията на обектите си. 

 

Случаи, в които се разпорежда евакуация, разсредоточаване и 

временно извеждане на населението. 

Евакуация, разсредоточаване или временно извеждане на населението 

се изпълнява в следните случаи: 

 при наличие на пострадали в труднопроходими, опасни и 

недостъпни места; 

 при застрашаване на сигурността на хора в зоната на наводнението; 
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 при наличие на информация за развитие или възникване на 

допълнителни заплахи, застрашаващи зоната на наводнението. 

 

Приоритетно се извеждат: бременните жени, майките с малки деца, 

болните на легло и хронично болните, на които здравословното състояние 

изисква периодично лечение в болнични заведения (например хемодиализа) 

и хора в неравностойно положение. 

 

Способи и маршрути за евакуация, разсредоточаване и временно 

извеждане. 

При извършване на евакуация, разсредоточаване или временно 

извеждане на големи групи от граждани в гр. Божурище се организира 

сборен евакуационен пункт /СЕП/. 

СЕП се организира на територията между сградата на общината и пътя 

Божурище - Брезник. При бедствие гражданите се приканват за явяване на 

посочените места за разпределение към местата за временно настаняване. 

На СЕП общината осигурява вода, храна и първа помощ на 

пострадалите, извършва се регистрация на гражданите и се изготвят разчети 

за извозване. 

Обществения ред се осигурява от органите на МВР. 

Извеждането на нуждаещите се извършва в съответствие с избрания 

способ за извеждане и местата, определени за временно настаняване. 

Определените за настаняване в обекти в гр. Божурище могат да ги 

заемат пеша, а нуждаещите се с помощта на транспорт. 

За отдалечените места за настаняване при възможност се използват 

съществуващите и неразрушени пътища от техника с нормална проходимост 

– автобуси, леки и товарни автомобили. 

При необходимост от извеждане с използването на техника с висока 

проходимост, се използват и други възможни маршрути до местата за 

временно настаняване. 

Длъжностните лица от общината, които организират   заемането на 

местата за временно настаняване на населението, са посочени в Приложение 

6 от основния план за защита при бедствия. 

 

2. 2. Места за временно настаняване при наводнения. 

Местата, които са подходящи за временно настаняване на нуждаещи се 

при наводнение на територията на общината, са посочени в Приложение 9 от 

основния план за защита при бедствия. 

Когато пораженията са ограничени и при наличие на възможност 

общината може да настани пострадалите в общежития, хотели, хостели, 

фургони и палатки. 

Към настоящия момент общината не разполага със свободни общински 

жилища, както и с фургони и палатки, с изключение на едно резервно 

жилище. 
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Спешната медицинска помощ се оказва от центровете за спешна 

медицинска помощ към министерството на здравеопазването. 

Доболнична помощ може да бъде оказвана на място от практикуващите 

на територията на общината лекари, стоматолози и лаборанти. 

Хигиенно-противоепидемичните мероприятия в местата за настаняване 

се осъществяват от Регионална здравна инспекция. 

Готвена храна може да бъде осигурявана от социалния патронаж и 

кухненските блокове в детските градини с помощта на общината. 

Контролът на храните се извършва от Областната дирекция 

безопасност на храните към министерството на земеделието и храните. 

Оборудването, което трябва да притежават местата за временно 

настаняване, включва единствено дюшеци или легла. 

Към настоящият момент общината не разполага с такива, с изключение 

на наличните детски легла в детските градини.  

При необходимост ще бъде поискана външна помощ от БЧК, 

държавният резерв и други източници. Определени количества при 

възможност ще бъдат закупени от пазара.  

Длъжностните лица от общината, които управляват местата за 

временно извеждане на населението са посочени в Приложение 6 от 

основния план за защита при бедствия. 

 

2.3. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински 

изделия, лекарствени продукти и други от първа и последваща 

необходимост. 

Длъжностното лице от общинската администрация, което в състояние 

на „бедствено положение” координира цялостната дейност по 

удовлетворяване на нуждите от храни, вода, медицински изделия, 

лекарствени продукти, хуманитарни помощи и други, е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

Длъжностните лица от общинската администрация, които отговарят за 

изготвяне на разчети и осигуряване на необходимото оборудване, вода, храни 

и медикаменти в местата за временно настаняване при бедствия са посочени 

в Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

2.4. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост. 

Отговорните длъжностни лица за организацията по осигуряването на 

проходимостта на пътната мрежа на територията на общината, са посочени в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

Оборудването и техниката, които могат да се използват в дейностите 

по осигуряване на проходимост, се осигурява от институциите и 

собствениците, посочени в Приложения № 12 и № 14 от основния план за 

защита при бедствия. При необходимост се привличат и други собственици, 

притежаващи подходящо оборудване. 
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Към настоящият момент общината не разполага със собствена техника, 

материали и оборудване за разчистване и възстановяване на пътища и пътни 

съоръжения. 

При необходимост ще бъде поискана външна помощ.  

 

2.5. Организация на комуникациите. 

Налични средства и възможности за комуникация – мобилни и 

стационарни телефони. 

Телефонните номера на отговорните институции и длъжностни лица, 

изпълняващи функции при обявено бедствено положение, са посочени в 

телефонен указател, съхраняван в помещението на дежурният по Общински 

съвет за сигурност/ОбСС/, посочен в Приложение № 15 от основния план за 

защита при бедствия. 

Длъжностното лице от общинската администрация, което в състояние 

на „бедствено положение” отговаря за координацията на комуникациите и за 

поддържането на телефонния указател при дежурните по ОбСС е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

2.6. Законност и ред. 

За осигуряване на реда и законността при обявено бедствено 

положение на територията на общината отговорност носи началника на УП - 

Божурище. 

Длъжностното лице от общинската администрация, отговарящо за 

координацията на специализираните изпълнителни органи (съставните части 

на единната спасителна система) и за реда и законността при обявено 

бедствено положение е посочено в Приложение 6 от основния план за защита 

при бедствия. 

 

2.7. Логистика. 

Редът за взаимодействие и съгласуване между отговорните длъжностни 

лица, участващи в логистиката, се уточнява от председателя на щаба, 

подпомаган от ръководителя на операциите, за всяка бедствена ситуация, в 

зависимост от нейните параметри.  

Освен посочените длъжностни лица, в екипа, осигуряващ логистиката, 

участват и кметовете и кметският наместник на населените места засегнати 

от бедствието. 

Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, 

изпълняващо координираща функция по осъществяването на логистичните 

операции, е посочено в Приложение 6 от основния план за защита при 

бедствия. 

 

 2.8. Транспорт. 
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Длъжностните лица от общинската администрация, координиращи 

осигуряването на транспорта, са посочени в Приложение 6 от основния план 

за защита при бедствия. 

Списъкът на институциите и юридическите лица, осигуряващи 

транспортните средства, както и координатите за връзка с тях, са дадени в 

Приложения 12 и 14 от основния план за защита при бедствия. 

 

2.9. Здравеопазване. 

В общината няма здравни заведения, които могат да приемат лежащо 

болни.  

В сградата на поликлиниката на гр. Божурище може да се оказва 

лекарска помощ, а тежките случаи, изискващи спешна помощ и 

хоспитализация ще се извозват в столични болници. 

Спешна медицинска помощ на населението от общината се осигурява от 

филиал на Спешна медицинска помощ - гр. София, находящ се в сградата на 

поликлиниката на гр. Божурище. 

При необходимост може да се разчита на помощта на допълнителни 

екипи от СМП Костинброд и София. 

Общината не поддържа резерв от медикаменти и материали за 

медицинска помощ. 

За такива ще се разчита на външна помощ, както и чрез закупуване от 

аптечната мрежа, според необходимостта. На територията на град Божурище 

работят 3 аптеки, а в с. Пролеша - една. 

Длъжностното лице на територията на общината, отговарящо за 

координацията на дейностите по оказване на първа помощ е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

3. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯ. 

 

3.1. Сили и средства на държавните структури, разположени на 

територията на общината. 

Силите и средствата на териториалните органи на централната власт за 

реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия на територията на 

община Божурище са посочени в Приложение 12 от основния план за защита 

при бедствия. 

 

3.2. Сили и средства на юридически лица и еднолични търговци. 

На територията на общината има разположени сили и средства на 

юридически лица и еднолични търговци, посочени в Приложение 14 от 

основния план за защита при бедствия. 
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3.3. Доброволни формирования. 

Към общината е създадено и регистрирано доброволно формирование 

за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни 

ситуации и отстраняване на последиците от тях в състав от 10 човека.  

Предстои доброволците да преминат задължителен курс на обучение и 

да бъдат екипирани.  

Със свое решение №168/31.08.2017г. Общинския съвет на община 

Божурище е дал съгласие числеността на доброволното формирование да 

бъде увеличена до 20 човека.  

 

4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 

СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА. 

 

4. 1. Ръководство на организацията. 

Ръководството по превенцията, планирането, подготовката и защитата 

на населението, съгласно чл. 65 на Закона за защита при бедствия се 

извършва от Кмета на общината. 

При обявяване на бедствено положение кмета се подпомага от 

членовете на щаба. 

За извършване на спасителни дейности при възникване на голямо 

наводнение на територията на общината кмета на общината със своя заповед 

определя ръководител на операциите. 

При възникване на епидемия или епизоотия,  ръководителя на 

операциите се подпомага от представителите на РИОКОЗ и РВМС. 

Методически дейността по защита на населението се подпомага от 

експертите в РД „ПБЗН” София област и „РС ПБЗН”. 

 

4.2. Ред за действия на ръководителя на операциите и органите на 

ПБЗН при наводнения. 

 

Преди провеждането н неотложни аварийно-възстановителни 

работи /НАВР/ се разузнават и определят: 

1. маршрутите за придвижване, състоянието на пътищата и пътните 

съоръжения; 

2. сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на 

укрепване; 

3. участъците с активизирани свлачища и срутища; 

4. местата и обектите, в които незабавно трябва да започнат НАВР; 

5. степента на разрушение на елементите от мрежите и съоръженията 

от техническата инфраструктура и вторичните поражения, които са 

предизвикани от тях; 

6. възможността за използване на различните видове средства за 

комуникация; 

7. възможността за използване на механизирани средства; 
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8. състоянието на хидротехнически съоръжения - язовири, диги, и др.; 

9. състоянието на жп мрежа; 

10. подходящи места за вертолетни площадки; 

11. състоянието на епидемиологичната обстановка; 

12. състоянието на обекти, които могат да предизвикат екологично 

замърсяване на околната среда; 

13. състоянието на обекти от критичната инфраструктура и 

стратегически обекти. 

По данните от проведеното разузнаване ръководителят на операциите 

извършва оценка на обстановката, поставя задачи на екипите, определя реда 

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

труд. 

 

При провеждането на НАВР ръководителят на операциите 

предприема следното: 

1. уведомява чрез Оперативния център /ОЦ/ електроразпределителното 

дружество за районите с изключено ел. захранване; 

2. уведомява чрез ОЦ операторите за районите с прекъснато 

водоподаване и газоснабдяване; 

3. организира извършването на неотложни укрепителни работи в 

полуразрушени сгради и съоръжения; 

4. организира осигуряването на достъп на механизирани средства и 

техника до засегнатите райони; 

6. организира извършването на аварийно отводняване на застрашени 

участъци; 

7. съдейства на други аварийно-възстановителни екипи от ЕСС; 

8. организира разчистването на разрушения; 

9. организира оказването на съдействие при извършване на НАВР във 

водностопански обекти съгласно аварийните планове. 

 

4.3. Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън 

територията на общината. 

Привличането на допълнителни сили се извършва от кмета на 

общината по решение на щаба или по предложение на ръководителя на 

операциите. 

Искането за помощ се отправя до областния управител, държавни 

институции или други организации чрез оперативния център – София област. 
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5.  РЕД ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА 

СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА  И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ  ВЪЗНИКВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ. 

 

5.1. Налични системи за ранно предупреждение/оповестяване. 

Ранно предупреждение и оповестяване на членовете на общинския 

Щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия, на кметовете и на 

кметският наместник на населените места на територията на общината, както 

и на лица за контакт от съставните части на единната спасителна система, се 

извършват чрез Национална система за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението /НСРПО/ 

по телефони. 

Предупреждение и оповестяване на членовете на щаба, на кметовете и 

на кметският наместник на населените места на територията на общината, 

както и на лицата за контакт от съставните части на единната спасителна 

система може да се извърши и от Дежурните по ОбСС по разпореждане на 

кмета на общината. 

Оповестяването на населението се извършва чрез сирените с централно 

и с местно задействане – електрически и ръчни; чрез органите на реда и 

служители от администрацията с използване на конвенционални средства. 

На територията на град Божурище има изграден елемент от 

Националната система за оповестяване за ранно предупреждение и 

оповестяване на населението – 2 броя акустични сирени, поставени на 

старата сграда на СУ „Летец Христо Топракчиев”, на ул. „Иван Вазов” 10 и 

на новата сграда на СУ „Летец Христо Топракчиев” – на кръстовището на 

улици „Еделвайс” и „Здравец”. Същите се задействат централизирано от 

органите на Столична община. 

Информация до населението може да бъде предавана и чрез средствата 

за масово осведомяване – радио, кабелни телевизии и електронни медии. 

Съобщението за евакуация трябва да съдържа: издаващ орган; дата и 

час на издаването; описание на бедствието или опасността; района на 

бедствието; указания за евакуацията – СЕП, места за настаняване, 

необходими вещи и др., както и време на следващо съобщение. 

 

5.2. Отговорни длъжностни лица и функциите им. 

При получено предупреждение. 

Предупреждение за заплаха от наводнение на територията на общината 

се получава при дежурния по общински съвет за сигурност. 

Предупреждението може да бъде получено от дежурния по ОЦ, от 

телефон 112, от дежурен по потенциално опасен обект или по обект от 

критичната инфраструктура, от работещи локални, регионални или 

национални автоматизирани системи  за наблюдение и ранно 

предупреждение, от граждани. 
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При получено предупреждение дежурният по общински съвет за 

сигурност уведомява за заплахата кмета на общината. По-нататъшното 

предупреждение (на сили за реагиране и на населението), дежурния по 

общински съвет за сигурност извършва по указание на кмета на общината. 

При оповестяване на: 

i. Органите за управление. 

Оповестяват се от дежурния по общински съвет за сигурност. 

j. Щаба. 

Оповестява се от дежурния по общински съвет за сигурност и /или чрез 

ОЦ по решение на кмета на общината. 

k. Силите за реагиране. 

Оповестяват се от дежурния по общински съвет за сигурност при 

необходимост от привличане на сили и средства. 

l. Населението. 

Оповестява се чрез сиренната система и електронни средства по искане 

на кмета на общината. 

 

5.3. Схема за оповестяване. 

Схемата за оповестяване на органите за управление, силите за 

реагиране и населението при наводнение е дадена в Приложение 8 от 

основния план за защита при бедствия. 

 

6. МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. 

 

6.1. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината. 

Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, 

ръководещо дейностите по възстановяване на услугите и разрушената 

инфраструктура; отговорните лица, ангажирани за определяне на местата и 

обектите (инфраструктура) за възстановяване и степенуване по важност на 

обектите и отговорните лица за извършване на възстановителните работи са 

посочени в Приложение № 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

6. 2. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население. 

 

Вътрешно за общината подпомагане. 

Дейностите по осигуряване на подслон, храна, вода и други от първа 

необходимост на нуждаещите се, са свързани с: 

 уточняване на местата за временно настаняване и броя на 

засегнатите граждани; 

 уточняване на маршрутите за извеждане; 

 осигуряване на транспортните средства; 

 доставка и разпределение на продуктите по местата за временно 

настаняване (включително палаткови лагери) между нуждаещите се. 

Ред за извършване на спешни доставки след бедствие: 
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 оценка на потребностите от храни, вода, медицински материали и 

лекарствени продукти; 

 оценка на възможностите за осигуряване на необходимите 

потребности с ресурси на юридическите лица и едноличните търговци на 

територията на общината; 

 осигуряване на транспорт за доставка на допълнителните 

количества продукти; 

 анализ на възможностите за финансово осигуряване на 

доставките на допълнителни продукти с ресурси на общинския бюджет; 

 заявка за отпускане на недостигащите средства към 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при 

Министерски съвет /МКВП/. 

 

Външно за общината подпомагане. 

Ред за изготвяне на заявките/исканията: 

 оценка на допълнителните потребности от недостигащи храни, 

вода, медицински материали и лекарствени продукти; 

 заявка до оперативния център - София област за насочване към 

възможни доставчици на територията на областта; 

 осигуряване на транспорт за доставка на допълнителните 

количества продукти; 

 анализ на възможностите за финансово осигуряване на доставките 

на допълнителни продукти с ресурси на общинския бюджет; 

 заявка за отпускане на недостигащите средства към МКВП. 

Определяне на местата за изпращане на заявките. 

Заявките се изпращат в оперативния център - София област. 

Определяне на местата в общината за получаване на помощите. 

Помощите се получават в сградите на кметствата по населени места 

и/или в местата за временно настаняване. 

Длъжностните лица от общинската администрация, отговарящи за 

определяне на нуждите на засегнатото население, изготвяне на заявките, 

доставките и тяхното разпределяне както и длъжностното лице, ръководещо 

цялостната организация по подпомагането са посочени в Приложение 6 от 

основния план за защита при бедствия.  

 

7. ПРИЛАГАНЕ, ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА НА ОБЩИНАТА 

 

7.1. Проиграване на плана. 

Проиграването на плана може да се извърши чрез провеждане на 

тренировка с участието на длъжностните лица от щаба, отговорните 

длъжностни лица по този план, лицата за контакт на юридическите и 

физическите лица, осигуряващи сили и средства за защита при наводнения, и 
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кметовете и кметските наместници на територията на общината или на част 

от територията на общината, която е избрана за обект на тренировката. 

Задават се параметри на наводнението, близки до екстремните за 

територията на общината. 

Проверяват се възможностите за доставка на продукти от първа 

необходимост до местата за временно настаняване. 

Проверява се наличието на транспортни средства и възможностите им 

за извеждане на населението до местата за временно настаняване. 

Внасяне на корекции и допълнения в разчетите за осигуряване на 

необходимите ресурси за защита при наводнение. 

 

7.2. Ред за актуализация на плана. 

Планът се актуализира един път на 5 години или при настъпили 

обстоятелства, променили някои от неговите параметри (промяна на риска и 

необходимостта от редуциране на реакцията при реализиране на дадена 

заплаха). 

Приложенията към плана се актуализират при настъпили промени от 

длъжностно лице от общинската администрация, което е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия и се утвърждават от 

кмета на общината. 

 

8. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА. 

 

Финансовите средства за осигуряване на изпълнението на плана за 

защита при наводнения на общината са заложени в дейности „Превантивна 

дейност” и „Преодоляване последствия от бедствия”. 

Длъжностни лица, отговорни за финансово осигуряване на плана. 

За финансово осигуряване на плана отговаря главният счетоводител. 

При недостиг на средства при бедствие, с решение на ръководството на 

общината и Общинския съвет може да бъдат пренасочен средства и от други 

параграфи. 

За допълнителна помощ ще се разчита и на МКВП при Министерския 

съвет. 
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ЧАСТ V 

ПЛАН  ЗА  ЗАЩИТА  ПРИ  СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ 
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1.  МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 

ОТ ОТ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ. 
 

1. 1. Възстановяване/изграждане на съоръжения. 

Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или за 

изграждане: 

 съоръжения на участъци от пътища от общинската пътна мрежа, 

явяващи се единствени до населени места в общината; 

 въздушни електро и комуникационни линии, явяващи се 

единствена връзка до населени места в общината. 

Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или 

изграждане: 

Към настоящият момент няма данни за набелязване на конкретни 

съоръжения. 

Отговорните общински звена и длъжностни лица от общинската 

администрация за поддържането на списък от набелязани съоръжения за 

възстановяване или изграждане, както и организирането на цялостната 

процедура по осъществяването на дейността са посочени в Приложение № 6 

от основния план за защита при бедствия. 

1.2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално 

опасните обекти и съоръжения. 

Отговорните общински звена и длъжностни лица от общинската 

администрация за изготвянето на задания за извършване на експертиза на 

състоянието на критичните и потенциално опасните обекти и съоръжения, 

определяни по горната точка, както и организирането на цялостната 

процедура по изпълнението на експертизите са посочени в Приложение № 6 

от основния план за защита при бедствия. 

1.3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване 

на органите за управление, силите за реагиране и населението. 

Ранно предупреждение и оповестяване на членовете на общинския 

Щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия, на кметовете и на 

кметският наместник на населените места на територията на общината, както 

и на лица за контакт от съставните части на единната спасителна система, се 

извършват чрез Национална система за ранно предупреждение и 

оповестяване /НСПРО/ по телефони. При необходимост се оповестяват от 

дежурният при общински съвет по сигурност. 

Оповестяването на населението се извършва чрез сирените с централно 

и с местно задействане – електрически и ръчни; чрез органите на реда и 

служители от администрацията с използване на конвенционални средства. 
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Данните за сиренно - оповестителната система в община Божурище и 

отговорниците за задействане на сирените са посочени в Приложение 13 от 

основния план за защита при бедствия. 

Сигналите, подавани за различните опасности са посочени в 

Приложение 11 от основния план за защита при бедствия.  

 

1.4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и 

населението. 

Обучението на населението за начините на поведение и действие и за 

изпълнението на необходимите защитни мерки при снегонавявания и 

обледявания се извършва чрез предоставяне на информация по подходящ 

начин. 

В системата на предучилищното и училищното образование се 

провежда обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска 

помощ в съответствие с учебните планове. 

С органите за управление от общинската администрация се провеждат 

учебни занятия за отработване на взаимодействието между органите за 

управление, силите за реагиране и населението при снегонавявания и 

обледявания. 

Отговорните длъжностни лица от общинската администрация за 

организирането на цялостната процедура по обучението на щаба, силите за 

реагиране и населението, са посочени в Приложение 6 от основния план за 

защита при бедствия. 

 

1.5. Дейности за намаляване на риска. 

 

За намаляване на риска при възникване на снегонавявания и 

обледявания се предвиждат следните дейности: 

 детайлно запознаване на личния състав на Щаба за изпълнение на 

общинския план за защита при бедствия /Приложение 5 от основния план за 

защита при бедствия/, на лицата от общинската администрация, както и на 

лицата за контакт от съставните части на единната спасителна система, 

имащи задължения по защитата при бедствия на територията на общината, с 

настоящия план за защита при снегонавявания и обледявания и техните 

задължения; 

 стартиране на процедури за изпълнение на предложенията за 

извършване на превантивни дейности; 

  обучение на населението за участие в дейностите по защитата при  

снегонавявания и обледявания (разпространение на брошури, състезателни 

програми). 

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия /Приложение 4 от 

основния план за защита при бедствия/ подпомага кмета на общината за 

изпълнението на дейностите по чл. 65 от ЗЗБ. 
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2.  МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.  

 

2. 1. Евакуация, разсредоточаване и временно извеждане на 

населението. 

Длъжностни лица, които могат да разпореждат евакуация, 

разсредоточаване и временно извеждане на населението. 

За извършване на евакуация, разсредоточаване и временно извеждане 

на населението от населени места, от застрашени райони на населени места 

или от опасни сгради решение може да вземат:  

- кмета на общината; 

- областния управител; 

- министерския съвет, според засегнатата територия. 

Провеждане на евакуация и разсредоточаване се извършва със заповед 

на кмета на общината, областния управител или от министър – председателя. 

Евакуация и /или разсредоточаване се осъществяват при обявяване на 

бедствено положение или при възникване на опасност от бедствие. 

Ръководството на евакуацията и разсредоточаването се извършва от 

кмета на общината, подпомаган от Щаба и ръководителя на операциите. 

Директорите на училища и детски градини при опасност  осигуряват 

временно извеждане или заемане на вторите етажи на сградите на учениците, 

децата, своите служители и пребиваващите на територията на обектите си. 

Юридическите лица, едноличните търговци и други, осъществяващи 

дейност с рискови вещества и материали, дейност в рискови условия или 

дейност, която е потенциално опасна за работниците и служителите, 

населението и околната среда,  осигуряват временно извеждане на своите 

служители и пребиваващите на територията на обектите си. 

Случаи, в които се разпорежда евакуация, разсредоточаване и 

временно извеждане на населението. 

Евакуация, разсредоточаване или временно извеждане на населението 

се изпълнява в следните случаи: 

 при наличие на пострадали в труднопроходими, опасни и 

недостъпни места; 

 при застрашаване на сигурността на хора в зоната на бедствието; 

 при наличие на информация за развитие или възникване на 

допълнителни заплахи, застрашаващи зоната на бедствието. 

 

Приоритетно се извеждат: бременните жени, майките с малки деца, 

болните на легло и хронично болните, на които здравословното състояние 

изисква периодично лечение в болнични заведения (например хемодиализа) 

и хора в неравностойно положение. 
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Способи и маршрути за евакуация, разсредоточаване и временно 

извеждане. 

Извеждането на нуждаещите се извършва в съответствие с избрания 

способ за извеждане и местата, определени за временно настаняване. 

Определените за настаняване в обекти в гр. Божурище могат да ги 

заемат пеша, а нуждаещите се с помощта на транспорт. 

За отдалечените места за настаняване при възможност се използват 

съществуващите пътища от техника с нормална проходимост – автобуси, 

леки и товарни автомобили. 

При необходимост от извеждане с използването на техника с висока 

проходимост, се използват и други възможни маршрути до местата за 

временно настаняване. 

Длъжностните лица от общината, които организират   заемането на 

местата за временно настаняване на населението, са посочени в Приложение 

6 от основния план за защита при бедствия. 

 

2. 2. Места за временно настаняване при снегонавявания и 

обледявания. 

Местата, които са подходящи за временно настаняване на нуждаещи се, 

са посочени в Приложение 9 от основния план за защита при бедствия. 

Когато пораженията са ограничени и при наличие на възможност 

общината може да настани пострадалите в общежития, хотели, хостели, 

фургони и палатки. 

Към настоящия момент общината не разполага със свободни общински 

жилища, както и с фургони и палатки, с изключение на едно резервно 

жилище. 

Спешната медицинска помощ се оказва от центровете за спешна 

медицинска помощ към министерството на здравеопазването. 

Доболнична помощ може да бъде оказвана на място от практикуващите 

на територията на общината лекари, стоматолози и лаборанти. 

Хигиенно-противоепидемичните мероприятия в местата за настаняване 

се осъществяват от Регионална здравна инспекция. 

Готвена храна може да бъде осигурявана от социалния патронаж и 

кухненските блокове в детските градини с помощта на общината. 

Контролът на храните се извършва от Областната дирекция 

безопасност на храните към министерството на земеделието и храните. 

Оборудването, което трябва да притежават местата за временно 

настаняване, включва единствено дюшеци или легла. 

Към настоящият момент общината не разполага с такива, с изключение 

на наличните детски легла в детските градини.  

При необходимост ще бъде поискана външна помощ от БЧК, 

държавният резерв и други източници. Определени количества при 

възможност ще бъдат закупени от пазара.  
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Длъжностните лица от общината, които управляват местата за 

временно извеждане на населението са посочени в Приложение 6 от 

основния план за защита при бедствия. 

2.3. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински 

изделия, лекарствени продукти и други от първа и последваща 

необходимост. 

Длъжностното лице от общинската администрация, което в състояние 

на „бедствено положение” координира цялостната дейност по 

удовлетворяване на нуждите от храни, вода, медицински изделия, 

лекарствени продукти, хуманитарни помощи и други, е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

Длъжностните лица от общинската администрация, които отговарят за 

изготвяне на разчети и осигуряване на необходимото оборудване, вода, храни 

и медикаменти в местата за временно настаняване при земетресения са 

посочени в Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

2.4. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост. 

Отговорните длъжностни лица за организацията по осигуряването на 

проходимостта на пътната мрежа на територията на общината, нарушена в 

резултат на снегонавявания и обледявания, са посочени в Приложение 6 от 

основния план за защита при бедствия. 

Оборудването и техниката, които могат да се използват в дейностите 

по осигуряване на проходимост, се осигурява от фирмите, определени за 

снегопочистване, както и от институциите и собствениците, посочени в 

Приложения № 12 и № 14 от основния план за защита при бедствия. При 

необходимост се привличат и други собственици, притежаващи подходящо 

оборудване. 

Към настоящият момент общината не разполага със собствена техника, 

материали и оборудване за разчистване и възстановяване на пътища и пътни 

съоръжения. 

При необходимост ще бъде поискана външна помощ.  

2.5. Организация на комуникациите. 

Налични средства и възможности за комуникация – мобилни и 

стационарни телефони. 

Телефонните номера на отговорните институции и длъжностни лица, 

изпълняващи функции при обявено бедствено положение, са посочени в 

телефонен указател, съхраняван в помещението на дежурният по Общински 

съвет по сигурност/ОбСС/, посочен в Приложение № 15 от основния план за 

защита при бедствия. 

Длъжностното лице от общинската администрация, което в състояние 

на „бедствено положение” отговаря за координацията на комуникациите и за 

поддържането на телефонния указател при дежурните по ОбСС е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 
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2.6. Законност и ред. 

За осигуряване на реда и законността при обявено бедствено 

положение на територията на общината отговорност носи началника на УП - 

Божурище. 

Длъжностното лице от общинската администрация, отговарящо за 

координацията на специализираните изпълнителни органи (съставните части 

на единната спасителна система) и за реда и законността при обявено 

бедствено положение е посочено в Приложение 6 от основния план за защита 

при бедствия. 

2.7. Логистика. 

Редът за взаимодействие и съгласуване между отговорните длъжностни 

лица, участващи в логистиката, се уточнява от председателя на щаба, 

подпомаган от ръководителя на операциите, за всяка бедствена ситуация, в 

зависимост от нейните параметри.  

Освен посочените длъжностни лица, в екипа, осигуряващ логистиката, 

участват и кметовете и кметският наместник на населените места засегнати 

от бедствието. 

Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, 

изпълняващо координираща функция по осъществяването на логистичните 

операции, е посочено в Приложение 6 от основния план за защита при 

бедствия. 

 2.8. Транспорт. 

Длъжностните лица от общинската администрация, координиращи 

осигуряването на транспорта, са посочени в Приложение 6 от основния план 

за защита при бедствия. 

Списъкът на институциите и юридическите лица, осигуряващи 

транспортните средства, както и координатите за връзка с тях, са дадени в 

Приложения 12 и 14 от основния план за защита при бедствия. 

2.9. Здравеопазване. 

В общината няма здравни заведения, които да осигуряват спешна 

медицинска помощ, както и такива в които могат да се приемат лежащо 

болни. 

В сградата на поликлиниката на гр. Божурище може да се оказва 

лекарска помощ, а тежките случаи, изискващи спешна помощ и 

хоспитализация ще се извозват в столични болници. 

Спешна медицинска помощ на населението от общината се осигурява от 

филиал на Спешна медицинска помощ - гр. София, находящ се в сградата на 

поликлиниката на гр. Божурище. 

При необходимост може да се разчита на помощта на допълнителни 

екипи от СМП Костинброд и София. 

Общината не поддържа резерв от медикаменти и материали за 

медицинска помощ. 
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За такива ще се разчита на външна помощ, както и чрез закупуване от 

аптечната мрежа, според необходимостта. На територията на град Божурище 

работят 3 аптеки, а в с. Пролеша - една. 

Длъжностното лице на територията на общината, отговарящо за 

координацията на дейностите по оказване на първа помощ е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

3. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ. 

 

3.1. Сили и средства на държавните структури, разположени на 

територията на общината. 

Силите и средствата на териториалните органи на централната власт за 

реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия на територията на 

община Божурище са посочени в Приложение 12 от основния план за защита 

при бедствия. 

3.2. Сили и средства на юридически лица и еднолични търговци. 

На територията на общината има разположени сили и средства на 

юридически лица и еднолични търговци, посочени в Приложение 14 от 

основния план за защита при бедствия. 

3.3. Доброволни формирования. 

Към общината предстои да се изгради доброволно формирование за 

извършване на спасителни дейности при възникване на снегонавявания и 

обледявания на територията на общината.  

 

4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ. НАЧИН НА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА 

СИСТЕМА. 

 

4. 1. Ръководство на организацията. 

Ръководството по превенцията, планирането, подготовката и защитата 

на населението, съгласно чл. 65 на Закона за защита при бедствия се 

извършва от Кмета на общината. 

При обявяване на бедствено положение кмета се подпомага от 

членовете на щаба. 

За извършване на спасителни дейности при възникване на голямо 

бедствие на територията на общината кмета на общината със своя заповед 

определя ръководител на операциите. 

Методически дейността по защита на населението се подпомага от 

експертите в РД „ПБЗН” София област и „РС ПБЗН”. 

4.2. Ред за действия на ръководителя на операциите и органите на 

ПБЗН при снегонавявания и обледявания. 

Преди провеждането н неотложни аварийно-възстановителни 

работи /НАВР/ се разузнават и определят: 
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1. маршрутите за придвижване, състоянието на пътищата и пътните 

съоръжения; 

2. сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на 

укрепване; 

3. участъците с големи снегонавявания и обледявания; 

4. местата и обектите, в които незабавно трябва да започнат НАВР; 

5. степента на разрушение на елементите от мрежите и съоръженията 

от техническата инфраструктура и вторичните поражения, които са 

предизвикани от тях; 

6. възможността за използване на различните видове средства за 

комуникация; 

7. възможността за използване на механизирани средства; 

8. състоянието на хидротехнически съоръжения - язовири, диги, и др.; 

9. състоянието на жп мрежа; 

10. състоянието на обекти от критичната инфраструктура и 

стратегически обекти. 

По данните от проведеното разузнаване ръководителят на операциите 

извършва оценка на обстановката, поставя задачи на екипите, определя реда 

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

труд. 

При провеждането на НАВР ръководителят на операциите 

предприема следното: 

1. уведомява чрез ОЦ електроразпределителното дружество за 

районите с изключено на ел. захранване; 

2. уведомява чрез ОЦ операторите за районите с прекъснато 

водоподаване и газоснабдяване; 

3. организира разчистването и осигуряването на достъп на 

механизирани средства и техника до засегнатите райони; 

4. съдейства на други аварийно-възстановителни екипи от ЕСС; 

5. организира разчистването на снегонавявания и паднали дървета; 

 

4.3. Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън 

територията на общината. 

Привличането на допълнителни сили се извършва от кмета на 

общината по решение на щаба или по предложение на ръководителя на 

операциите. 

Искането за помощ се отправя до областния управител, държавни 

институции или други организации чрез оперативния център – София област. 
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5.  РЕД ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА 

СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА  И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ  ВЪЗНИКВАНЕ НА 

СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ. 

 

5.1. Налични системи за ранно предупреждение/оповестяване. 

Ранно предупреждение и оповестяване на членовете на общинския 

Щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия, на кметовете и на 

кметският наместник на населените места на територията на общината, както 

и на лица за контакт от съставните части на единната спасителна система, се 

извършват чрез Национална система за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението /НСРПО/ 

по телефони. 

Предупреждение и оповестяване на членовете на щаба, на кметовете и 

на кметският наместник на населените места на територията на общината, 

както и на лицата за контакт от съставните части на единната спасителна 

система може да се извърши и от Дежурните при ОбСС по разпореждане на 

кмета на общината. 

Оповестяването на населението се извършва чрез сирените с централно 

и с местно задействане – електрически и ръчни; чрез органите на реда и 

служители от администрацията с използване на конвенционални средства. 

На територията на град Божурище има изграден елемент от 

Националната система за оповестяване за ранно предупреждение и 

оповестяване на населението – 2 броя акустични сирени, поставени на 

старата сграда на СУ „Летец Христо Топракчиев”, на ул. „Иван Вазов” 10 и 

на новата сграда на СУ „Летец Христо Топракчиев” – на кръстовището на 

улици „Еделвайс” и „Здравец”. Същите се задействат централизирано от 

органите на Столична община. 

Информация до населението може да бъде предавана и чрез средствата 

за масово осведомяване – радио, кабелни телевизии и електронни медии. 

 

5.2. Отговорни длъжностни лица и функциите им. 

При получено предупреждение. 

Предупреждение за заплаха от снегонавявания и обледявания на 

територията на общината се получава при дежурния при общински съвет за 

сигурност. 

Предупреждението може да бъде получено от дежурния по ОЦ, от 

телефон 112, от дежурен по потенциално опасен обект или по обект от 

критичната инфраструктура, от работещи локални, регионални или 

национални автоматизирани системи  за наблюдение и ранно 

предупреждение, от граждани. 

При получено ранно предупреждение дежурният по общински съвет за 

сигурност уведомява за заплахата кмета на общината. По-нататъшното ранно 
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предупреждение (на сили за реагиране и на населението), дежурния при 

общински съвет за сигурност извършва по указание на кмета на общината. 

При оповестяване на: 

m. Органите за управление. 

Оповестяват се от дежурния при общински съвет за сигурност. 

n. Щаба. 

Оповестява се от дежурния по общински съвет за сигурност и /или чрез 

ОЦ по решение на кмета на общината. 

o. Силите за реагиране. 

Оповестяват се от дежурния по общински съвет за сигурност при 

необходимост от привличане на сили и средства. 

p. Населението. 

Оповестява се чрез сиренната система и електронни средства по искане 

на кмета на общината. 

5.3. Схема за оповестяване. 

Схемата за оповестяване на органите за управление, силите за 

реагиране и населението при снегонавявания и обледявания е дадена в 

Приложение 8 от основния план за защита при бедствия. 

 

6. МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. 

 

6.1. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината. 

Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, 

ръководещо дейностите по възстановяване на услугите и разрушената 

инфраструктура; отговорните лица, ангажирани за определяне на местата и 

обектите (инфраструктура) за възстановяване и степенуване по важност на 

обектите и отговорните лица за извършване на възстановителните работи са 

посочени в Приложение № 6 от основния план за защита при бедствия. 

6. 2. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население. 

Вътрешно за общината подпомагане. 

Дейностите по осигуряване на подслон, храна, вода и други от първа 

необходимост на нуждаещите се, са свързани с: 

 уточняване на местата за временно настаняване и броя на 

засегнатите граждани; 

 уточняване на маршрутите за извеждане; 

 осигуряване на транспортните средства; 

 доставка и разпределение на продуктите и горивата за отопление 

по местата за временно настаняване (включително палаткови лагери) между 

нуждаещите се. 

Ред за извършване на спешни доставки след бедствие: 

 оценка на потребностите от храни, вода, горива за отопление, 

медицински материали и лекарствени продукти; 
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 оценка на възможностите за осигуряване на необходимите 

потребности с ресурси на юридическите лица и едноличните търговци на 

територията на общината; 

 осигуряване на транспорт за доставка на допълнителните 

количества продукти и горива за отопление,; 

 анализ на възможностите за финансово осигуряване на 

доставките на допълнителни продукти горива за отопление с ресурси на 

общинския бюджет; 

 заявка за отпускане на недостигащите средства към 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при 

Министерски съвет /МКВП/. 

Външно за общината подпомагане. 

Ред за изготвяне на заявките/исканията: 

 оценка на допълнителните потребности от недостигащи храни, 

вода, горива за отопление, медицински материали и лекарствени продукти; 

 заявка до оперативния център - София област за насочване към 

възможни доставчици на територията на областта; 

 осигуряване на транспорт за доставка на допълнителните 

количества продукти и горива за отопление; 

 анализ на възможностите за финансово осигуряване на доставките 

на допълнителни продукти и горива за отопление с ресурси на общинския 

бюджет; 

 заявка за отпускане на недостигащите средства към МКВП. 

Определяне на местата за изпращане на заявките. 

Заявките се изпращат в оперативния център - София област. 

Определяне на местата в общината за получаване на помощите. 

Помощите се получават в сградите на кметствата по населени места,  

в местата за временно настаняване и в домовете на пострадалите. 

Длъжностните лица от общинската администрация, отговарящи за 

определяне на нуждите на засегнатото население, изготвяне на заявките, 

доставките и тяхното разпределяне както и длъжностното лице, ръководещо 

цялостната организация по подпомагането са посочени в Приложение 6 от 

основния план за защита при бедствия.  

 

7. ПРИЛАГАНЕ, ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА НА ОБЩИНАТА 

 

7.1. Проиграване на плана. 

Проиграването на плана може да се извърши чрез провеждане на 

тренировка с участието на длъжностните лица от щаба, отговорните 

длъжностни лица по този план, лицата за контакт на юридическите и 

физическите лица, осигуряващи сили и средства за защита при 

снегонавявания и обледявания, кметовете и кметските наместници на 
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територията на общината или на част от територията на общината, която е 

избрана за обект на тренировката. 

Задават се параметри на бедствието, близки до екстремните за 

територията на общината. 

Проверяват се възможностите за доставка на продукти от първа 

необходимост и горива за отопление до местата за временно настаняване или 

до домовете на бедстващи граждани. 

Проверява се наличието на транспортни средства и възможностите им 

за извеждане на пострадали. 

Внасяне на корекции и допълнения в разчетите за осигуряване на 

необходимите ресурси за защита. 

 

7.2. Ред за актуализация на плана. 

Планът се актуализира един път на 5 години или при настъпили 

обстоятелства, променили някои от неговите параметри (промяна на риска и 

необходимостта от редуциране на реакцията при реализиране на дадена 

заплаха). 

Приложенията към плана се актуализират при настъпили промени от 

длъжностно лице от общинската администрация, което е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия и се утвърждават от 

кмета на общината. 

 

8. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА. 

 

Финансовите средства за осигуряване на изпълнението на плана за 

защита при снегонавявания и обледявания на общината са заложени в 

дейности „Превантивна дейност” и „Преодоляване последствия от бедствия”. 

Длъжностни лица, отговорни за финансово осигуряване на плана. 

За финансово осигуряване на плана отговаря главният счетоводител. 

При недостиг на средства при бедствие, с решение на ръководството на 

общината и Общинския съвет може да бъдат пренасочен средства и от други 

параграфи. 

За допълнителна помощ ще се разчита и на МКВП при Министерския 

съвет. 
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ЧАСТ V 

ПЛАН  ЗА  ЗАЩИТА  ПРИ  СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ 
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1.  МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 

ОТ ОТ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ. 
 

1. 1. Възстановяване/изграждане на съоръжения. 

Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или за 

изграждане: 

 съоръжения на участъци от пътища от общинската пътна мрежа, 

явяващи се единствени до населени места в общината; 

 въздушни електро и комуникационни линии, явяващи се 

единствена връзка до населени места в общината. 

Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или 

изграждане: 

Към настоящият момент няма данни за набелязване на конкретни 

съоръжения. 

Отговорните общински звена и длъжностни лица от общинската 

администрация за поддържането на списък от набелязани съоръжения за 

възстановяване или изграждане, както и организирането на цялостната 

процедура по осъществяването на дейността са посочени в Приложение № 6 

от основния план за защита при бедствия. 

 

1.2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално 

опасните обекти и съоръжения. 

Отговорните общински звена и длъжностни лица от общинската 

администрация за изготвянето на задания за извършване на експертиза на 

състоянието на критичните и потенциално опасните обекти и съоръжения, 

определяни по горната точка, както и организирането на цялостната 

процедура по изпълнението на експертизите са посочени в Приложение № 6 

от основния план за защита при бедствия. 

 

1.3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване 

на органите за управление, силите за реагиране и населението. 

Ранно предупреждение и оповестяване на членовете на общинския 

Щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия, на кметовете и на 

кметският наместник на населените места на територията на общината, както 

и на лица за контакт от съставните части на единната спасителна система, се 

извършват чрез Национална система за ранно предупреждение и 

оповестяване /НСПРО/ по телефони. При необходимост се оповестяват от 

дежурният по общински съвет за сигурност. 
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Оповестяването на населението се извършва чрез сирените с централно 

и с местно задействане – електрически и ръчни; чрез органите на реда и 

служители от администрацията с използване на конвенционални средства. 

Данните за сиренно - оповестителната система в община Божурище и 

отговорниците за задействане на сирените са посочени в Приложение 13 от 

основния план за защита при бедствия. 

Сигналите, подавани за различните опасности са посочени в 

Приложение 11 от основния план за защита при бедствия.  

 

1.4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и 

населението. 

Обучението на населението за начините на поведение и действие и за 

изпълнението на необходимите защитни мерки при снегонавявания и 

обледявания се извършва чрез предоставяне на информация по подходящ 

начин. 

В системата на предучилищното и училищното образование се 

провежда обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска 

помощ в съответствие с учебните планове. 

С органите за управление от общинската администрация се провеждат 

учебни занятия за отработване на взаимодействието между органите за 

управление, силите за реагиране и населението при снегонавявания и 

обледявания. 

Отговорните длъжностни лица от общинската администрация за 

организирането на цялостната процедура по обучението на щаба, силите за 

реагиране и населението, са посочени в Приложение 6 от основния план за 

защита при бедствия. 

 

1.5. Дейности за намаляване на риска. 

За намаляване на риска при възникване на снегонавявания и 

обледявания се предвиждат следните дейности: 

 детайлно запознаване на личния състав на Щаба за изпълнение на 

общинския план за защита при бедствия /Приложение 5 от основния план за 

защита при бедствия/, на лицата от общинската администрация, както и на 

лицата за контакт от съставните части на единната спасителна система, 

имащи задължения по защитата при бедствия на територията на общината, с 

настоящия план за защита при снегонавявания и обледявания и техните 

задължения; 

 стартиране на процедури за изпълнение на предложенията за 

извършване на превантивни дейности; 

  обучение на населението за участие в дейностите по защитата при  

снегонавявания и обледявания (разпространение на брошури, състезателни 

програми). 
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Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия /Приложение 4 от 

основния план за защита при бедствия/ подпомага кмета на общината за 

изпълнението на дейностите по чл. 65 от ЗЗБ. 

 

2.  МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.  

 

2. 1. Евакуация, разсредоточаване и временно извеждане на 

населението. 

 

Длъжностни лица, които могат да разпореждат евакуация, 

разсредоточаване и временно извеждане на населението. 

За извършване на евакуация, разсредоточаване и временно извеждане 

на населението от населени места, от застрашени райони на населени места 

или от опасни сгради решение може да вземат:  

- кмета на общината; 

- областния управител; 

- министерския съвет, според засегнатата територия. 

Провеждане на евакуация и разсредоточаване се извършва със заповед 

на кмета на общината, областния управител или от министър – председателя. 

Евакуация и /или разсредоточаване се осъществяват при обявяване на 

бедствено положение или при възникване на опасност от бедствие. 

Ръководството на евакуацията и разсредоточаването се извършва от 

кмета на общината, подпомаган от Щаба и ръководителя на операциите. 

Директорите на училища и детски градини при опасност  осигуряват 

временно извеждане на учениците, децата, своите служители и 

пребиваващите на територията на обектите си. 

Юридическите лица, едноличните търговци и други, осъществяващи 

дейност с рискови вещества и материали, дейност в рискови условия или 

дейност, която е потенциално опасна за работниците и служителите, 

населението и околната среда,  осигуряват временно извеждане на своите 

служители и пребиваващите на територията на обектите си. 

 

Случаи, в които се разпорежда евакуация, разсредоточаване и 

временно извеждане на населението. 

Евакуация, разсредоточаване или временно извеждане на населението 

се изпълнява в следните случаи: 

 при наличие на пострадали в труднопроходими, опасни и 

недостъпни места; 

 при застрашаване на сигурността на хора в зоната на бедствието; 

 при наличие на информация за развитие или възникване на 

допълнителни заплахи, застрашаващи зоната на бедствието. 
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Приоритетно се извеждат: бременните жени, майките с малки деца, 

болните на легло и хронично болните, на които здравословното състояние 

изисква периодично лечение в болнични заведения (например хемодиализа) 

и хора в неравностойно положение. 

 

Способи и маршрути за евакуация, разсредоточаване и временно 

извеждане. 

Извеждането на нуждаещите се извършва в съответствие с избрания 

способ за извеждане и местата, определени за временно настаняване. 

Определените за настаняване в обекти в гр. Божурище могат да ги 

заемат пеша, а нуждаещите се с помощта на транспорт. 

За отдалечените места за настаняване при възможност се използват 

съществуващите пътища от техника с нормална проходимост – автобуси, 

леки и товарни автомобили. 

При необходимост от извеждане с използването на техника с висока 

проходимост, се използват и други възможни маршрути до местата за 

временно настаняване. 

Длъжностните лица от общината, които организират   заемането на 

местата за временно настаняване на населението, са посочени в Приложение 

6 от основния план за защита при бедствия. 

 

2. 2. Места за временно настаняване при снегонавявания и 

обледявания. 

Местата, които са подходящи за временно настаняване на нуждаещи се, 

са посочени в Приложение 9 от основния план за защита при бедствия. 

Когато пораженията са ограничени и при наличие на възможност 

общината може да настани пострадалите в общежития, хотели, хостели, 

фургони и палатки. 

Към настоящия момент общината не разполага със свободни общински 

жилища, както и с фургони и палатки, с изключение на едно резервно 

жилище. 

Спешната медицинска помощ се оказва от центровете за спешна 

медицинска помощ към министерството на здравеопазването. 

Доболнична помощ може да бъде оказвана на място от практикуващите 

на територията на общината лекари, стоматолози и лаборанти. 

Хигиенно-противоепидемичните мероприятия в местата за настаняване 

се осъществяват от Регионална здравна инспекция. 

Готвена храна може да бъде осигурявана от социалния патронаж и 

кухненските блокове в детските градини с помощта на общината. 

Контролът на храните се извършва от Областната дирекция 

безопасност на храните към министерството на земеделието и храните. 

Оборудването, което трябва да притежават местата за временно 

настаняване, включва единствено дюшеци или легла. 
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Към настоящият момент общината не разполага с такива, с изключение 

на наличните детски легла в детските градини.  

При необходимост ще бъде поискана външна помощ от БЧК, 

държавният резерв и други източници. Определени количества при 

възможност ще бъдат закупени от пазара.  

Длъжностните лица от общината, които управляват местата за 

временно извеждане на населението са посочени в Приложение 6 от 

основния план за защита при бедствия. 

 

2.3. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински 

изделия, лекарствени продукти и други от първа и последваща 

необходимост. 

Длъжностното лице от общинската администрация, което в състояние 

на „бедствено положение” координира цялостната дейност по 

удовлетворяване на нуждите от храни, вода, медицински изделия, 

лекарствени продукти, хуманитарни помощи, горива и други, е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

Длъжностните лица от общинската администрация, които отговарят за 

изготвяне на разчети и осигуряване на необходимото оборудване, вода, 

храни, горива и медикаменти в местата за временно настаняване при 

бедствия са посочени в Приложение 6 от основния план за защита при 

бедствия. 

 

2.4. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост. 

Отговорните длъжностни лица за организацията по осигуряването на 

проходимостта на пътната мрежа на територията на общината, нарушена в 

резултат на снегонавявания и обледявания, са посочени в Приложение 6 от 

основния план за защита при бедствия. 

Оборудването и техниката, които могат да се използват в дейностите 

по осигуряване на проходимост, се осигурява от фирмите, определени за 

снегопочистване, както и от институциите и собствениците, посочени в 

Приложения № 12 и № 14 от основния план за защита при бедствия. При 

необходимост се привличат и други собственици, притежаващи подходящо 

оборудване. 

Към настоящият момент общината не разполага със собствена техника, 

материали и оборудване за разчистване и възстановяване на пътища и пътни 

съоръжения. 

При необходимост ще бъде поискана външна помощ.  

 

2.5. Организация на комуникациите. 

Налични средства и възможности за комуникация – мобилни и 

стационарни телефони. 

Телефонните номера на отговорните институции и длъжностни лица, 

изпълняващи функции при обявено бедствено положение, са посочени в 
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телефонен указател, съхраняван в помещението на дежурният по Общински 

съвет за сигурност/ОбСС/, посочен в Приложение № 15 от основния план за 

защита при бедствия. 

Длъжностното лице от общинската администрация, което в състояние 

на „бедствено положение” отговаря за координацията на комуникациите и за 

поддържането на телефонния указател при дежурните по ОбСС е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

2.6. Законност и ред. 

За осигуряване на реда и законността при обявено бедствено 

положение на територията на общината отговорност носи началника на УП - 

Божурище. 

Длъжностното лице от общинската администрация, отговарящо за 

координацията на специализираните изпълнителни органи (съставните части 

на единната спасителна система) и за реда и законността при обявено 

бедствено положение е посочено в Приложение 6 от основния план за защита 

при бедствия. 

 

2.7. Логистика. 

Редът за взаимодействие и съгласуване между отговорните длъжностни 

лица, участващи в логистиката, се уточнява от председателя на щаба, 

подпомаган от ръководителя на операциите, за всяка бедствена ситуация, в 

зависимост от нейните параметри.  

Освен посочените длъжностни лица, в екипа, осигуряващ логистиката, 

участват и кметовете и кметският наместник на населените места засегнати 

от бедствието. 

Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, 

изпълняващо координираща функция по осъществяването на логистичните 

операции, е посочено в Приложение 6 от основния план за защита при 

бедствия. 

 

 2.8. Транспорт. 

Длъжностните лица от общинската администрация, координиращи 

осигуряването на транспорта, са посочени в Приложение 6 от основния план 

за защита при бедствия. 

Списъкът на институциите и юридическите лица, осигуряващи 

транспортните средства, както и координатите за връзка с тях, са дадени в 

Приложения 12 и 14 от основния план за защита при бедствия. 

 

2.9. Здравеопазване. 

В общината няма здравни заведения, които могат да приемат лежащо 

болни.  
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В сградата на поликлиниката на гр. Божурище може да се оказва 

лекарска помощ, а тежките случаи, изискващи спешна помощ и 

хоспитализация ще се извозват в столични болници. 

Спешна медицинска помощ на населението от общината се осигурява от 

филиал на Спешна медицинска помощ - гр. София, находящ се в сградата на 

поликлиниката на гр. Божурище. 

При необходимост може да се разчита на помощта на допълнителни 

екипи от СМП Костинброд и София. 

Общината не поддържа резерв от медикаменти и материали за 

медицинска помощ. 

За такива ще се разчита на външна помощ, както и чрез закупуване от 

аптечната мрежа, според необходимостта. На територията на град Божурище 

работят 3 аптеки, а в с. Пролеша - една. 

Длъжностното лице на територията на общината, отговарящо за 

координацията на дейностите по оказване на първа помощ е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

3. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ. 

 

3.1. Сили и средства на държавните структури, разположени на 

територията на общината. 

Силите и средствата на териториалните органи на централната власт за 

реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия на територията на 

община Божурище са посочени в Приложение 12 от основния план за защита 

при бедствия. 

 

3.2. Сили и средства на юридически лица и еднолични търговци. 

На територията на общината има разположени сили и средства на 

юридически лица и еднолични търговци, посочени в Приложение 14 от 

основния план за защита при бедствия. 

 

3.3. Доброволни формирования. 

Към общината е създадено и регистрирано доброволно формирование 

за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни 

ситуации и отстраняване на последиците от тях в състав от 10 човека.  

Предстои доброволците да преминат задължителен курс на обучение и 

да бъдат екипирани.  

Със свое решение №168/31.08.2017г. Общинския съвет на община 

Божурище е дал съгласие числеността на доброволното формирование да 

бъде увеличена до 20 човека.  
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4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ. НАЧИН НА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА 

СИСТЕМА. 

 

4. 1. Ръководство на организацията. 

Ръководството по превенцията, планирането, подготовката и защитата 

на населението, съгласно чл. 65 на Закона за защита при бедствия се 

извършва от Кмета на общината. 

При обявяване на бедствено положение кмета се подпомага от 

членовете на щаба. 

За извършване на спасителни дейности при възникване на голямо 

бедствие на територията на общината кмета на общината със своя заповед 

определя ръководител на операциите. 

Методически дейността по защита на населението се подпомага от 

експертите в РД „ПБЗН” София област и „РС ПБЗН”. 

 

4.2. Ред за действия на ръководителя на операциите и органите на 

ПБЗН при снегонавявания и обледявания. 

 

Преди провеждането н неотложни аварийно-възстановителни 

работи /НАВР/ се разузнават и определят: 

1. маршрутите за придвижване, състоянието на пътищата и пътните 

съоръжения; 

2. сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на 

укрепване; 

3. участъците с големи снегонавявания и обледявания; 

4. местата и обектите, в които незабавно трябва да започнат НАВР; 

5. степента на разрушение на елементите от мрежите и съоръженията 

от техническата инфраструктура и вторичните поражения, които са 

предизвикани от тях; 

6. възможността за използване на различните видове средства за 

комуникация; 

7. възможността за използване на механизирани средства; 

8. състоянието на хидротехнически съоръжения - язовири, диги, и др.; 

9. състоянието на жп мрежа; 

10. състоянието на обекти от критичната инфраструктура и 

стратегически обекти. 

По данните от проведеното разузнаване ръководителят на операциите 

извършва оценка на обстановката, поставя задачи на екипите, определя реда 

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

труд. 

 

При провеждането на НАВР ръководителят на операциите 

предприема следното: 
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1. уведомява чрез ОЦ електроразпределителното дружество за 

районите с изключено на ел. захранване; 

2. уведомява чрез ОЦ операторите за районите с прекъснато 

водоподаване и газоснабдяване; 

3. организира разчистването и осигуряването на достъп на 

механизирани средства и техника до засегнатите райони; 

4. съдейства на други аварийно-възстановителни екипи от ЕСС; 

5. организира разчистването на снегонавявания и паднали дървета; 

 

4.3. Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън 

територията на общината. 

Привличането на допълнителни сили се извършва от кмета на 

общината по решение на щаба или по предложение на ръководителя на 

операциите. 

Искането за помощ се отправя до областния управител, държавни 

институции или други организации чрез оперативния център – София област. 

 

5.  РЕД ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА 

СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА  И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ  ВЪЗНИКВАНЕ НА 

СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ. 

 

5.1. Налични системи за ранно предупреждение/оповестяване. 

Ранно предупреждение и оповестяване на членовете на общинския 

Щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия, на кметовете и на 

кметският наместник на населените места на територията на общината, както 

и на лица за контакт от съставните части на единната спасителна система, се 

извършват чрез Национална система за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението /НСРПО/ 

по телефони. 

Предупреждение и оповестяване на членовете на щаба, на кметовете и 

на кметският наместник на населените места на територията на общината, 

както и на лицата за контакт от съставните части на единната спасителна 

система може да се извърши и от Дежурните по ОбСС по разпореждане на 

кмета на общината. 

Оповестяването на населението се извършва чрез сирените с централно 

и с местно задействане – електрически и ръчни; чрез органите на реда и 

служители от администрацията с използване на конвенционални средства. 

На територията на град Божурище има изграден елемент от 

Националната система за оповестяване за ранно предупреждение и 

оповестяване на населението – 2 броя акустични сирени, поставени на 

старата сграда на СУ „Летец Христо Топракчиев”, на ул. „Иван Вазов” 10 и 

на новата сграда на СУ „Летец Христо Топракчиев” – на кръстовището на 
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улици „Еделвайс” и „Здравец”. Същите се задействат централизирано от 

органите на Столична община. 

Информация до населението може да бъде предавана и чрез средствата 

за масово осведомяване – радио, кабелни телевизии и електронни медии. 

 

5.2. Отговорни длъжностни лица и функциите им. 

При получено предупреждение. 

Предупреждение за заплаха от снегонавявания и обледявания на 

територията на общината се получава при дежурния по общински съвет за 

сигурност. 

Предупреждението може да бъде получено от дежурния по ОЦ, от 

телефон 112, от дежурен по потенциално опасен обект или по обект от 

критичната инфраструктура, от работещи локални, регионални или 

национални автоматизирани системи  за наблюдение и ранно 

предупреждение, от граждани. 

При получено предупреждение дежурният по общински съвет за 

сигурност уведомява за заплахата кмета на общината. По-нататъшното 

предупреждение (на сили за реагиране и на населението), дежурния по 

общински съвет за сигурност извършва по указание на кмета на общината. 

При оповестяване на: 

q. Органите за управление. 

Оповестяват се от дежурния по общински съвет за сигурност. 

r. Щаба. 

Оповестява се от дежурния по общински съвет за сигурност и /или чрез 

ОЦ по решение на кмета на общината. 

s. Силите за реагиране. 

Оповестяват се от дежурния по общински съвет за сигурност при 

необходимост от привличане на сили и средства. 

t. Населението. 

Оповестява се чрез сиренната система и електронни средства по искане 

на кмета на общината. 

 

5.3. Схема за оповестяване. 

Схемата за оповестяване на органите за управление, силите за 

реагиране и населението при снегонавявания и обледявания е дадена в 

Приложение 8 от основния план за защита при бедствия. 

 

6. МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. 

 

6.1. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината. 

Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, 

ръководещо дейностите по възстановяване на услугите и разрушената 

инфраструктура; отговорните лица, ангажирани за определяне на местата и 

обектите (инфраструктура) за възстановяване и степенуване по важност на 
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обектите и отговорните лица за извършване на възстановителните работи са 

посочени в Приложение № 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

6. 2. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население. 

 

Вътрешно за общината подпомагане. 

Дейностите по осигуряване на подслон, храна, вода и други от първа 

необходимост на нуждаещите се, са свързани с: 

 уточняване на местата за временно настаняване и броя на 

засегнатите граждани; 

 уточняване на маршрутите за извеждане; 

 осигуряване на транспортните средства; 

 доставка и разпределение на продуктите и горивата за отопление 

по местата за временно настаняване (включително палаткови лагери) между 

нуждаещите се. 

Ред за извършване на спешни доставки след бедствие: 

 оценка на потребностите от храни, вода, горива за отопление, 

медицински материали и лекарствени продукти; 

 оценка на възможностите за осигуряване на необходимите 

потребности с ресурси на юридическите лица и едноличните търговци на 

територията на общината; 

 осигуряване на транспорт за доставка на допълнителните 

количества продукти и горива за отопление; 

 анализ на възможностите за финансово осигуряване на 

доставките на допълнителни продукти горива за отопление с ресурси на 

общинския бюджет; 

 заявка за отпускане на недостигащите средства към 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при 

Министерски съвет /МКВП/. 

 

Външно за общината подпомагане. 

Ред за изготвяне на заявките/исканията: 

 оценка на допълнителните потребности от недостигащи храни, 

вода, горива за отопление, медицински материали и лекарствени продукти; 

 заявка до оперативния център - София област за насочване към 

възможни доставчици на територията на областта; 

 осигуряване на транспорт за доставка на допълнителните 

количества продукти и горива за отопление; 

 анализ на възможностите за финансово осигуряване на доставките 

на допълнителни продукти и горива за отопление с ресурси на общинския 

бюджет; 

 заявка за отпускане на недостигащите средства към МКВП. 

Определяне на местата за изпращане на заявките. 
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Заявките се изпращат в оперативния център - София област. 

Определяне на местата в общината за получаване на помощите. 

Помощите се получават в сградите на кметствата по населени места,  

в местата за временно настаняване и в домовете на пострадалите. 

Длъжностните лица от общинската администрация, отговарящи за 

определяне на нуждите на засегнатото население, изготвяне на заявките, 

доставките и тяхното разпределяне както и длъжностното лице, ръководещо 

цялостната организация по подпомагането са посочени в Приложение 6 от 

основния план за защита при бедствия.  

 

7. ПРИЛАГАНЕ, ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА НА ОБЩИНАТА 

 

7.1. Проиграване на плана. 

Проиграването на плана може да се извърши чрез провеждане на 

тренировка с участието на длъжностните лица от щаба, отговорните 

длъжностни лица по този план, лицата за контакт на юридическите и 

физическите лица, осигуряващи сили и средства за защита при 

снегонавявания и обледявания, кметовете и кметските наместници на 

територията на общината или на част от територията на общината, която е 

избрана за обект на тренировката. 

Задават се параметри на бедствието, близки до екстремните за 

територията на общината. 

Проверяват се възможностите за доставка на продукти от първа 

необходимост и горива за отопление до местата за временно настаняване или 

до домовете на бедстващи граждани. 

Проверява се наличието на транспортни средства и възможностите им 

за извеждане на пострадали. 

Внасяне на корекции и допълнения в разчетите за осигуряване на 

необходимите ресурси за защита. 

 

7.2. Ред за актуализация на плана. 

Планът се актуализира един път на 5 години или при настъпили 

обстоятелства, променили някои от неговите параметри (промяна на риска и 

необходимостта от редуциране на реакцията при реализиране на дадена 

заплаха). 

Приложенията към плана се актуализират при настъпили промени от 

длъжностно лице от общинската администрация, което е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия и се утвърждават от 

кмета на общината. 

 

8. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА. 
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Финансовите средства за осигуряване на изпълнението на плана за 

защита при снегонавявания и обледявания на общината са заложени в 

дейности „Превантивна дейност” и „Преодоляване последствия от бедствия”. 

Длъжностни лица, отговорни за финансово осигуряване на плана. 

За финансово осигуряване на плана отговаря главният счетоводител. 

При недостиг на средства при бедствие, с решение на ръководството на 

общината и Общинския съвет може да бъдат пренасочен средства и от други 

параграфи. 

За допълнителна помощ ще се разчита и на МКВП при Министерския 

съвет. 
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ЧАСТ VI 

ПЛАН  ЗА  ЗАЩИТА  ПРИ  ПОЖАРИ 
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1.  МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ 

ОТ ПОЖАРИ. 
 

1. 1. Възстановяване/изграждане на съоръжения. 

Към настоящият момент няма данни за набелязване на конкретни 

съоръжения. 

 

1.2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално 

опасните обекти и съоръжения. 

Изготвянето на експертиза на състоянието на критичните и потенциално 

опасните обекти и съоръжения, както и контрола по изпълнението на мерките 

за пожарна безопасност е задължение на РД „ПБЗН”. 

 

1.3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване 

на органите за управление, силите за реагиране и населението. 

Ранно предупреждение и оповестяване на членовете на общинския 

Щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия, на кметовете и на 

кметският наместник на населените места на територията на общината, както 

и на лица за контакт от съставните части на единната спасителна система, се 

извършват чрез Национална система за ранно предупреждение и 

оповестяване /НСПРО/ по телефони. При необходимост се оповестяват от 

дежурният по общински съвет за сигурност. 

Оповестяването на населението се извършва чрез сирените с централно 

и с местно задействане – електрически и ръчни; чрез органите на реда и 

служители от администрацията с използване на конвенционални средства. 

Данните за сиренно - оповестителната система в община Божурище и 

отговорниците за задействане на сирените са посочени в Приложение 13 от 

основния план за защита при бедствия. 

Сигналите, подавани за различните опасности са посочени в 

Приложение 11 от основния план за защита при бедствия.  

 

1.4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и 

населението. 

Обучението на населението за начините на поведение и действие и за 

изпълнението на необходимите защитни мерки при пожари се извършва чрез 

предоставяне на информация по подходящ начин. 

В системата на предучилищното и училищното образование се 

провежда обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска 

помощ в съответствие с учебните планове. 
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С органите за управление от общинската администрация се провеждат 

учебни занятия за отработване на взаимодействието между органите за 

управление, силите за реагиране и населението при пожари. 

Отговорните длъжностни лица от общинската администрация за 

организирането на цялостната процедура по обучението на щаба, силите за 

реагиране и населението, са посочени в Приложение 6 от основния план за 

защита при бедствия. 

 

1.5. Дейности за намаляване на риска. 

За намаляване на риска при възникване на пожари или ограничаване на 

щетите се предвиждат следните дейности: 

 детайлно запознаване на личния състав на Щаба за изпълнение на 

общинския план за защита при бедствия /Приложение 5 от основния план за 

защита при бедствия/, на лицата от общинската администрация, както и на 

лицата за контакт от съставните части на единната спасителна система, 

имащи задължения по защитата при бедствия на територията на общината, с 

настоящия план за защита при пожари и техните задължения; 

  разработване на задания за извършване на експертизи за 

състоянието на обекти и съоръжения и стартиране на процедури за тяхното 

възлагане; 

 стартиране на процедури за изпълнение на предложенията за 

извършване на превантивни дейности; 

  обучение на населението за участие в дейностите по защитата при 

възникнали пожари (разпространение на брошури, състезателни програми). 

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия /Приложение 4 от 

основния план за защита при бедствия/ подпомага кмета на общината за 

изпълнението на дейностите по чл. 65 от ЗЗБ. 

 

2.  МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.  

 

2. 1. Евакуация, разсредоточаване и временно извеждане на 

населението. 

 

Длъжностни лица, които могат да разпореждат евакуация, 

разсредоточаване и временно извеждане на населението. 

За извършване на евакуация, разсредоточаване и временно извеждане 

на населението от населени места, от застрашени райони на населени места 

или от опасни сгради решение може да вземат:  

- кмета на общината; 

- областния управител; 

- министерския съвет, според засегнатата територия. 
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Провеждане на евакуация и разсредоточаване се извършва със заповед 

на кмета на общината, областния управител или от министър – председателя. 

Евакуация и /или разсредоточаване се осъществяват при обявяване на 

бедствено положение или при възникване на опасност от бедствие. 

Ръководството на евакуацията и разсредоточаването се извършва от 

кмета на общината, подпомаган от Щаба и ръководителя на операциите. 

Директорите на училища и детски градини при опасност  осигуряват 

временно извеждане на учениците, децата, своите служители и 

пребиваващите на територията на обектите си. 

Юридическите лица, едноличните търговци и други, осъществяващи 

дейност с рискови вещества и материали, дейност в рискови условия или 

дейност, която е потенциално опасна за работниците и служителите, 

населението и околната среда,  осигуряват временно извеждане на своите 

служители и пребиваващите на територията на обектите си. 

 

Случаи, в които се разпорежда евакуация, разсредоточаване и 

временно извеждане на населението. 

Евакуация, разсредоточаване или временно извеждане на населението 

се изпълнява в следните случаи: 

 при наличие на пострадали в труднопроходими, опасни и 

недостъпни места; 

 при застрашаване на сигурността на хора в зоната на пожара; 

 при наличие на информация за развитие или възникване на 

допълнителни заплахи, застрашаващи близките зони до пожара. 

 

Приоритетно се извеждат: бременните жени, майките с малки деца, 

болните на легло и хронично болните, на които здравословното състояние 

изисква периодично лечение в болнични заведения (например хемодиализа) 

и хора в неравностойно положение. 

 

Способи и маршрути за евакуация, разсредоточаване и временно 

извеждане. 

При извършване на евакуация, разсредоточаване или временно 

извеждане на големи групи от граждани в гр. Божурище се организира 

сборен евакуационен пункт /СЕП/. 

СЕП се организира на територията между сградата на общината и пътя 

Божурище - Брезник. При бедствие гражданите се приканват за явяване на 

посочените места за разпределение към местата за временно настаняване. 

На СЕП общината осигурява вода, храна и първа помощ на 

пострадалите, извършва се регистрация на гражданите и се изготвят разчети 

за извозване. 

Обществения ред се осигурява от органите на МВР. 

Извеждането на нуждаещите се извършва в съответствие с избрания 

способ за извеждане и местата, определени за временно настаняване. 
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Определените за настаняване в обекти в гр. Божурище могат да ги 

заемат пеша, а нуждаещите се с помощта на транспорт. 

За отдалечените места за настаняване при възможност се използват 

съществуващите пътища от техника с нормална проходимост – автобуси, 

леки и товарни автомобили. 

При необходимост от извеждане с използването на техника с висока 

проходимост, се използват и други възможни маршрути до местата за 

временно настаняване. 

Длъжностните лица от общината, които управляват СЕП и организират   

заемането на местата за временно настаняване на населението, са посочени в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

2. 2. Места за временно настаняване при пожари. 

Местата, които са подходящи за временно настаняване на нуждаещи се 

при пожари на територията на общината, са посочени в Приложение 9 от 

основния план за защита при бедствия. 

Когато пораженията са ограничени и при наличие на възможност 

общината може да настани пострадалите в общежития, хотели, хостели, 

фургони и палатки. 

Към настоящия момент общината не разполага със свободни общински 

жилища, както и с фургони и палатки, с изключение на едно резервно 

жилище. 

Спешната медицинска помощ се оказва от центровете за спешна 

медицинска помощ към министерството на здравеопазването. 

Доболнична помощ може да бъде оказвана на място от практикуващите 

на територията на общината лекари, стоматолози и лаборанти. 

Хигиенно-противоепидемичните мероприятия в местата за настаняване 

се осъществяват от Регионална здравна инспекция. 

Готвена храна може да бъде осигурявана от социалния патронаж и 

кухненските блокове в детските градини с помощта на общината. 

Контролът на храните се извършва от Областната дирекция 

безопасност на храните към министерството на земеделието и храните. 

Оборудването, което трябва да притежават местата за временно 

настаняване, включва единствено дюшеци или легла. 

Към настоящият момент общината не разполага с такива, с изключение 

на наличните детски легла в детските градини.  

При необходимост ще бъде поискана външна помощ от БЧК, 

държавният резерв и други източници. Определени количества при 

възможност ще бъдат закупени от пазара.  

Длъжностните лица от общината, които управляват местата за 

временно извеждане на населението са посочени в Приложение 6 от 

основния план за защита при бедствия. 
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2.3. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински 

изделия, лекарствени продукти и други от първа и последваща 

необходимост. 

Длъжностното лице от общинската администрация, което в състояние 

на „бедствено положение” координира цялостната дейност по 

удовлетворяване на нуждите от храни, вода, медицински изделия, 

лекарствени продукти, хуманитарни помощи и други, е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

Длъжностните лица от общинската администрация, които отговарят за 

изготвяне на разчети и осигуряване на необходимото оборудване, вода, храни 

и медикаменти в местата за временно настаняване при бедствия са посочени 

в Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

2.4. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост. 

Отговорните длъжностни лица за организацията по осигуряването на 

проходимостта на пътната мрежа на територията на общината, нарушена в 

резултат на проявленията на настъпил пожар, са посочени в Приложение 6 от 

основния план за защита при бедствия. 

Оборудването и техниката, които могат да се използват в дейностите 

по осигуряване на проходимост, се осигурява от РД „ПБЗН“, както и от 

институциите и собствениците, посочени в Приложения № 12 и № 14 от 

основния план за защита при бедствия. При необходимост се привличат и 

други собственици, притежаващи подходящо оборудване. 

Към настоящият момент общината не разполага със собствена техника, 

материали и оборудване за разчистване и възстановяване на пътища и пътни 

съоръжения. 

При необходимост ще бъде поискана външна помощ.  

 

2.5. Организация на комуникациите. 

Налични средства и възможности за комуникация – мобилни и 

стационарни телефони. 

Телефонните номера на отговорните институции и длъжностни лица, 

изпълняващи функции при обявено бедствено положение, са посочени в 

телефонен указател, съхраняван в помещението на дежурният по Общински 

съвет за сигурност/ОбСС/, посочен в Приложение № 15 от основния план за 

защита при бедствия. 

Длъжностното лице от общинската администрация, което в състояние 

на „бедствено положение” отговаря за координацията на комуникациите и за 

поддържането на телефонния указател при дежурните по ОбСС е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 
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2.6. Законност и ред. 

За осигуряване на реда и законността при обявено бедствено 

положение на територията на общината отговорност носи началника на УП - 

Божурище. 

Длъжностното лице от общинската администрация, отговарящо за 

координацията на специализираните изпълнителни органи (съставните части 

на единната спасителна система) и за реда и законността при обявено 

бедствено положение е посочено в Приложение 6 от основния план за защита 

при бедствия. 

 

2.7. Логистика. 

Редът за взаимодействие и съгласуване между отговорните длъжностни 

лица, участващи в логистиката, се уточнява от председателя на щаба, 

подпомаган от ръководителя на операциите, за всяка бедствена ситуация, в 

зависимост от нейните параметри.  

Освен посочените длъжностни лица, в екипа, осигуряващ логистиката, 

участват и кметовете и кметският наместник на населените места засегнати 

от бедствието. 

Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, 

изпълняващо координираща функция по осъществяването на логистичните 

операции, е посочено в Приложение 6 от основния план за защита при 

бедствия. 

 

 2.8. Транспорт. 

Длъжностните лица от общинската администрация, координиращи 

осигуряването на транспорта, са посочени в Приложение 6 от основния план 

за защита при бедствия. 

Списъкът на институциите и юридическите лица, осигуряващи 

транспортните средства, както и координатите за връзка с тях, са дадени в 

Приложения 12 и 14 от основния план за защита при бедствия. 

 

2.9. Здравеопазване. 

В общината няма здравни заведения, които могат да приемат лежащо 

болни.  

В сградата на поликлиниката на гр. Божурище може да се оказва 

лекарска помощ, а тежките случаи, изискващи спешна помощ и 

хоспитализация ще се извозват в столични болници. 

Спешна медицинска помощ на населението от общината се осигурява от 

филиал на Спешна медицинска помощ - гр. София, находящ се в сградата на 

поликлиниката на гр. Божурище. 

При необходимост може да се разчита на помощта на допълнителни 

екипи от СМП Костинброд и София. 

Общината не поддържа резерв от медикаменти и материали за 

медицинска помощ. 
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За такива ще се разчита на външна помощ, както и чрез закупуване от 

аптечната мрежа, според необходимостта. На територията на град Божурище 

работят 3 аптеки, а в с. Пролеша - една. 

Длъжностното лице на територията на общината, отговарящо за 

координацията на дейностите по оказване на първа помощ е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

3. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПОЖАРИ. 

 

3.1. Сили и средства на държавните структури, разположени на 

територията на общината. 

Силите и средствата на териториалните органи на централната власт за 

реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия на територията на 

община Божурище са посочени в Приложение 12 от основния план за защита 

при бедствия. 

 

3.2. Сили и средства на юридически лица и еднолични търговци. 

На територията на общината има разположени сили и средства на 

юридически лица и еднолични търговци, посочени в Приложение 14 от 

основния план за защита при бедствия. 

 

3.3. Доброволни формирования. 

Към общината е създадено и регистрирано доброволно формирование 

за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни 

ситуации и отстраняване на последиците от тях в състав от 10 човека.  

Предстои доброволците да преминат задължителен курс на обучение и 

да бъдат екипирани.  

Със свое решение №168/31.08.2017г. Общинския съвет на община 

Божурище е дал съгласие числеността на доброволното формирование да 

бъде увеличена до 20 човека.  

 

4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРИ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 

СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА. 

 

4. 1. Ръководство на организацията. 

Ръководството по превенцията, планирането, подготовката и защитата 

на населението, съгласно чл. 65 на Закона за защита при бедствия се 

извършва от Кмета на общината. 

При обявяване на бедствено положение кмета се подпомага от 

членовете на щаба. 

За извършване на спасителни дейности при възникване на голям пожар 

на територията на общината кмета на общината със своя заповед определя 

ръководител на операциите. 
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При възникване на епидемия или епизоотия,  ръководителя на 

операциите се подпомага от представителите на РИОКОЗ и РВМС. 

Методически дейността по защита на населението се подпомага от 

експертите в РД „ПБЗН” София област и „РС ПБЗН”. 

 

4.2. Ред за действия на ръководителя на операциите и органите на 

ПБЗН при пожари. 

 

Преди провеждането н неотложни аварийно-възстановителни 

работи /НАВР/ се разузнават и определят: 

1. маршрутите за придвижване, състоянието на пътищата и пътните 

съоръжения; 

2. сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на 

укрепване; 

4. местата и обектите, в които незабавно трябва да започнат НАВР; 

5. степента на разрушение на елементите от мрежите и съоръженията 

от техническата инфраструктура и вторичните поражения, които са 

предизвикани от тях; 

6. възможността за използване на различните видове средства за 

комуникация; 

7. възможността за използване на механизирани средства; 

9. състоянието на жп мрежа; 

10. подходящи места за вертолетни площадки; 

11. състоянието на епидемиологичната обстановка; 

12. състоянието на обекти, които могат да предизвикат екологично 

замърсяване на околната среда; 

13. състоянието на обекти от критичната инфраструктура и 

стратегически обекти. 

По данните от проведеното разузнаване ръководителят на операциите 

извършва оценка на обстановката, поставя задачи на екипите, определя реда 

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

труд. 

 

При провеждането на НАВР ръководителят на операциите 

предприема следното: 

1. уведомява чрез ОЦ електроразпределителното дружество за 

изключване на ел. захранването в района; 

2. уведомява чрез ОЦ операторите за прекъсване на газоснабдяването; 

3. организира извършването на неотложни гасителни работи; 

4. организира осигуряването на достъп на механизирани средства и 

техника до засегнатите райони; 

7. съдейства на други аварийно-възстановителни екипи от ЕСС; 

8. организира разчистването на разрушения; 
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4.3. Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън 

територията на общината. 

Привличането на допълнителни сили се извършва от кмета на 

общината по решение на щаба или по предложение на ръководителя на 

операциите. 

Искането за помощ се отправя до областния управител, държавни 

институции или други организации чрез оперативния център – София област. 

 

5.  РЕД ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА 

СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА  И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ  ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ. 

 

5.1. Налични системи за ранно предупреждение/оповестяване. 

Ранно предупреждение и оповестяване на членовете на общинския 

Щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия, на кметовете и на 

кметският наместник на населените места на територията на общината, както 

и на лица за контакт от съставните части на единната спасителна система, се 

извършват чрез Национална система за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението /НСРПО/ 

по телефони. 

Предупреждение и оповестяване на членовете на щаба, на кметовете и 

на кметският наместник на населените места на територията на общината, 

както и на лицата за контакт от съставните части на единната спасителна 

система може да се извърши и от Дежурните по ОбСС по разпореждане на 

кмета на общината. 

Оповестяването на населението се извършва чрез сирените с централно 

и с местно задействане – електрически и ръчни; чрез органите на реда и 

служители от администрацията с използване на конвенционални средства. 

На територията на град Божурище има изграден елемент от 

Националната система за оповестяване за ранно предупреждение и 

оповестяване на населението – 2 броя акустични сирени, поставени на 

старата сграда на СУ „Летец Христо Топракчиев”, на ул. „Иван Вазов” 10 и 

на новата сграда на СУ „Летец Христо Топракчиев” – на кръстовището на 

улици „Еделвайс” и „Здравец”. Същите се задействат централизирано от 

органите на Столична община. 

Информация до населението може да бъде предавана и чрез средствата 

за масово осведомяване – радио, кабелни телевизии и електронни медии. 

Съобщението за евакуация трябва да съдържа: издаващ орган; дата и 

час на издаването; описание на бедствието или опасността; района на 

бедствието; указания за евакуацията – СЕП, места за настаняване, 

необходими вещи и др., както и време на следващо съобщение. 
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5.2. Отговорни длъжностни лица и функциите им. 

При получено предупреждение. 

Предупреждение за заплаха от пожари на територията на общината се 

получава при дежурния по общински съвет за сигурност. 

Предупреждението може да бъде получено от дежурния по ОЦ, от 

телефон 112, от дежурен по потенциално опасен обект или по обект от 

критичната инфраструктура, от работещи локални, регионални или 

национални автоматизирани системи  за наблюдение и ранно 

предупреждение, от граждани. 

При получено предупреждение дежурният по общински съвет за 

сигурност уведомява за заплахата кмета на общината. По-нататъшното 

предупреждение (на сили за реагиране и на населението), дежурния по 

общински съвет за сигурност извършва по указание на кмета на общината. 

При оповестяване на: 

u. Органите за управление. 

Оповестяват се от дежурния по общински съвет за сигурност. 

v. Щаба. 

Оповестява се от дежурния по общински съвет за сигурност и /или чрез 

ОЦ по решение на кмета на общината. 

w. Силите за реагиране. 

Оповестяват се от дежурния по общински съвет за сигурност при 

необходимост от привличане на сили и средства. 

x. Населението. 

Оповестява се чрез сиренната система и електронни средства по искане 

на кмета на общината. 

 

5.3. Схема за оповестяване. 

Схемата за оповестяване на органите за управление, силите за 

реагиране и населението при пожари е дадена в Приложение 8 от основния 

план за защита при бедствия. 

 

6. МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. 

 

6.1. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината. 

Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, 

ръководещо дейностите по възстановяване на услугите и разрушената 

инфраструктура; отговорните лица, ангажирани за определяне на местата и 

обектите (инфраструктура) за възстановяване и степенуване по важност на 

обектите и отговорните лица за извършване на възстановителните работи са 

посочени в Приложение № 6 от основния план за защита при бедствия. 

 

6. 2. Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население. 

Дейностите по осигуряване на подслон, храна, вода и други от първа 

необходимост на нуждаещите се, са свързани с: 
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 уточняване на местата за временно настаняване и броя на 

засегнатите граждани; 

 уточняване на маршрутите за извеждане; 

 осигуряване на транспортните средства; 

 доставка и разпределение на продуктите по местата за временно 

настаняване (включително палаткови лагери) между нуждаещите се. 

Ред за извършване на спешни доставки след бедствие: 

 оценка на потребностите от храни, вода, медицински материали и 

лекарствени продукти; 

 оценка на възможностите за осигуряване на необходимите 

потребности с ресурси на юридическите лица и едноличните търговци на 

територията на общината; 

 осигуряване на транспорт за доставка на допълнителните 

количества продукти; 

 анализ на възможностите за финансово осигуряване на 

доставките на допълнителни продукти с ресурси на общинския бюджет; 

 заявка за отпускане на недостигащите средства към 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при 

Министерски съвет /МКВП/. 

 

Външно за общината подпомагане. 

Ред за изготвяне на заявките/исканията: 

 оценка на допълнителните потребности от недостигащи храни, 

вода, медицински материали и лекарствени продукти; 

 заявка до оперативния център - София област за насочване към 

възможни доставчици на територията на областта; 

 осигуряване на транспорт за доставка на допълнителните 

количества продукти; 

 анализ на възможностите за финансово осигуряване на доставките 

на допълнителни продукти с ресурси на общинския бюджет; 

 заявка за отпускане на недостигащите средства към МКВП. 

Определяне на местата за изпращане на заявките. 

Заявките се изпращат в оперативния център - София област. 

Определяне на местата в общината за получаване на помощите. 

Помощите се получават в сградите на кметствата по населени места 

и/или в местата за временно настаняване. 

Длъжностните лица от общинската администрация, отговарящи за 

определяне на нуждите на засегнатото население, изготвяне на заявките, 

доставките и тяхното разпределяне както и длъжностното лице, ръководещо 

цялостната организация по подпомагането са посочени в Приложение 6 от 

основния план за защита при бедствия.  
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7. ПРИЛАГАНЕ, ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА НА ОБЩИНАТА 

 

7.1. Проиграване на плана. 

Проиграването на плана може да се извърши чрез провеждане на 

тренировка с участието на длъжностните лица от щаба, отговорните 

длъжностни лица по този план, лицата за контакт на юридическите и 

физическите лица, осигуряващи сили и средства за защита при пожари, и 

кметовете и кметските наместници на територията на общината или на част 

от територията на общината, която е избрана за обект на тренировката. 

Задават се параметри на пожара, близки до екстремните за територията 

на общината. 

Проверяват се възможностите за доставка на продукти от първа 

необходимост до местата за временно настаняване. 

Проверява се наличието на транспортни средства и възможностите им 

за извеждане на населението до местата за временно настаняване. 

Внасяне на корекции и допълнения в разчетите за осигуряване на 

необходимите ресурси за защита при пожари. 

 

7.2. Ред за актуализация на плана. 

Планът се актуализира един път на 5 години или при настъпили 

обстоятелства, променили някои от неговите параметри (промяна на риска и 

необходимостта от редуциране на реакцията при реализиране на дадена 

заплаха). 

Приложенията към плана се актуализират при настъпили промени от 

длъжностно лице от общинската администрация, което е посочено в 

Приложение 6 от основния план за защита при бедствия и се утвърждават от 

кмета на общината. 

 

8. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА. 

 

Финансовите средства за осигуряване на изпълнението на плана за 

защита при пожари на общината са заложени в дейности „Превантивна 

дейност” и „Преодоляване последствия от бедствия”. 

Длъжностни лица, отговорни за финансово осигуряване на плана. 

За финансово осигуряване на плана отговаря главният счетоводител. 

При недостиг на средства при бедствие, с решение на ръководството на 

общината и Общинския съвет може да бъдат пренасочен средства и от други 

параграфи. 

За допълнителна помощ ще се разчита и на МКВП при Министерския 

съвет. 

 

 


