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1. Документи за съгласуване и приемане на плана:
- Протокол № …../ ……….. .2020 г от заседание на РСС /РСНРБ/;
- Писмо с изх. № …………… до …………… ;
- Писмо с изх. № …………… до …………… .
2. История на разпространените екземпляри от плана:
Екземпляр
№

3.

Организация/структура

1.

СО – Район „Оборище“

2.
3.
4.
5.

Район „Оборище“-Дежурен по РСС
Столична община
01 РС ПБЗН
05 РУ СДВР

Представител

Подпис

Главен експерт по ОМП,
ЗБ и КИ
Дежурен по РСС

История на направените промени в плана:

Промените в плана се извършват от Главния експерт по ОМП, ЗБ и КИ и представителите
(точки за контакт) на структурите на които е изпратен екземпляр от плана.
За отразяване на направени промени във всички екземпляри на Плана за защита при
бедствия, определеното длъжностно лице от съответната структура извършила промяната,
размножава страницата с промени заедно с таблицата „История на промените“ и ги изпраща
на координатора и точките за контакт на останалите структури, които подменят съответните
страници в техните екземпляри от плана.
ИСТОРИЯ НА ПРОМЕНИТЕ
Промяна
№

Дата

Променена част, страница/и

Дата на
изпращане

От кого е
изпратена
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Раздел I. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1.

ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА

Планът за защита на населението на Район “ОБОРИЩЕ” при бедствия е разработен
на основание чл. 9, ал. 1, 2 и 3 и чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия обнародван в
ДВ, бр. 102 от 19.12.2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември
2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ.
бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. Бр1.1.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24
Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм.
ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20
Май 2011г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г. , изм. ДВ.бр. 68 от 02 Август 2013г., изм.
Вет и доп. ДВ. бр. 53 от 27 Юни 2014 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 14 от 20 Февруари2015 г., изм.
ДВ. . и доп. ДВ. бр. 51 от 5 Юли 2016 г., доп. ДВ. бр. 81 от 14 Октомври 2016 г., доп. ДВ бр.
79 от 13 Октомври 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 20 Октомври 2015 г., изм. Бр. 97 от 6
Декември 2016 г., изм. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017 г., изм. и доп. ДВ.бр. 97 от 5 Декември
2017 г. и чл. 46, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Планът е разработен от Районен съвет за намалява за риска от бедствия /СНРБ/,
създаден в съответствие с чл. 65 а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия. Същият се
преседателства от кмета на Района и в състава му, като членове влизат секретарят,
заместник-кметовете, главният архитект на Района, началниците на отдели и
представителите на структурите за спешно реагиране разположени на територията на Район
«Оборище». Поради малкия състав на районната администрация, СНБР по състав е
идентичен със Райнния съвет по сигурност /РСС/.

1.2.

ЦЕЛ НА ПЛАНА

Основната цел на плана за защита при бедствия е извършването на анализи и оценки за
риска от възникване на бедствия на територията на Район “Оборище” и набелязване на
превантивни мерки за намаляване до минимум на неблагоприятните последици в резултат
от бедствията, създаване на способности за реагиране, организиране и координиране на
действията им за предотвратяване или намаляване на последиците от природни и
технологични бедствия.

1.3.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ПЛАНА

Основните задачи на плана са:
1.3.1. анализиране на възможните бедствия и прогнозиране на последиците от
тях;
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1.3.2. планиране на мерки за предотвратяване или намаляване на последиците
от бедствията;
1.3.3. разпределение на задълженията и отговорностите между районната и
столичната администрации и структурите за спешно реагиране за
изпълнение на планираните мерки;
1.3.4. осигуряване на средствата и ресурсите, предвидени за ликвидиране на
последиците от бедствия;
1.3.5. определяне на начина на взаимодействие между районната и столичната
администрации, структурите за спешно реагиране и органите на
изпълнителната власт;
1.3.6. определяне на реда за навременното уведомяване на районната
администрация и населението на Района при заплаха или възникване на
бедствие.

1.4.

РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА

Планаът за защита на населението при бедствия на територията на Район
ˮОборище“ се въвежда със Заповед на Председателя на Столичния съвет по сигурност или
със заповед на Кмета на район “Оборище” на основание на получено предварително
разрешение. След въвеждане в действие на Плана незабавно се донася /докладва/ до
Председателя на Столичния съвет по сигурност и в Съвета за намаляване риска от бедствия
към Министерски съвет на Р. България.

1.5.

ОПИСАНИЕ НА ГЕОГРАФСКИЯ РАЙОН

1.5.1. ФИЗИКОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА.
1.5.1.1. Местоположение, граници и големина.
С приемането на Закона за териториалното деление на Столичната община и големите
градове на 25.07.1995 г. , Столична община е разделена на 24 района. Един от тях е район
"Оборище", който се намира в централната част на Столицата.
Район “Оборище” заема територия от 307 ха, което представлява 1,6 % от територията на
Столицата.
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Границите на района се определят от бул. “Сливница”, бул. “Ген. Данаил Николаев”,
бул. “Ситняково”, ул. “Хан Омуртаг”, ул. “Шипка”, ул. “Московска”, бул. “Цар
Освободител” и бул. “Княгиня Мария Луиза”.
На изток граничи с район “Слатина”, на север с районите “Подуене” и “Сердика”,
на запад граничи с район “Възраждане”и на юг с район “Средец”.
По предназначение територията на района се разпределя както следва:
- за жилищно строителство – 163 ха., - 52 %;
- за промишлено строителство и комунално складово стопанство 34.3 ха. , 11.4 %;
- за паркове, игрища, градини и дворни места – 82.5 ха., - 26.8 %
- за градски магистрали и ж.п. територии – 30.2 ха., - 9.8 %.

1.5.1.2. Релеф.
Територията на Район “Оборище” е част от Софийското поле и е равнинна с наклон
на Север до 5˚ и средна надморска височина около 550 м.

1.5.1.3. Хидрография.
През територията на Район “Оборище” протичат реките Перловска и Владайска. Те са
приточни на река Искър.

Река

Начало

Устие

Дължина на
протичане през
територията на
района

По-големи
притоци

(км)
Перловска

р. Искър, а след
Горно блато
коригиране се слива
(Витоша)
с река Владайска

0,955

Дървеница,
Слатинска,
Новачница

Владайска

Горно блато р. Искър общо устие
(Витоша)
с река Перловска

0,75

Горнобанска и
Суходолска
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Коритата им са коригирани. Кюнето на река Перловска е ремонтирано в участъка от
ул. “Шипка” до бул. “Мадрид”. От бул. “Мадрид” до бул. “Генерал Данаил Николаев”
реката е покрита. От покриването и до момента е направено едно почистване на коритото
на реката в покритата част.
Като правило софийските реки имат умереноконтинентален воден режим, който се
характеризира със зимно-пролетно или пролетно пълноводие (февруари или март и мартюни) от снеготопенето и дъждовете и продължително лятно-есенно маловодие (юлиноември). Водният обем през пълноводието на реките средногодишно е 55-65 %, докато
през маловодието той е 16-23 % от годишните водни обеми. Най-големите средномесечни
водни количества на витошките реки са през юни (около 25 %).
Наводнения стават по уличната мрежа от проливните дъждове или интензивното
снеготопене при запушване на отводнителните шахти.
В района има естествен термален извор на минерална вода, който се намира до
Софийска централна баня и е осигурен денонощен достъп на гражданите за пиене на водата.
При разрушаване стената на язовир “Искър”, територията на района не попада в
заливната зона.

1.5.1.3. Климатична характеристика
Антропогенното въздействие върху климата на София и Район “Оборище” няма аналог
в България. От стопанската дейност са променени повечето метеорологични елементи и е
формиран на т.н. “градски климат”. В същото време типичния градски ”релеф” на
застроените територии влияе върху посоката и скоростта на ветровете.
Продължителността на слънчевото греене в София е около 200 часа годишно, което
представлява около 45% от теоретично възможното, определено според дължината на деня.
Продължителността на действителното слънчево греене зависи от облачността. Тя е наймалка през м. декември – около 50 часа, а най-голяма през м. м. юли – август – над 300 часа.
През последните 30 години е отбелязана тенденция към намаляване продължителността на
слънчевото греене, което е особено изразено през лятото. Тя се дължи на увеличената
облачност и интензивното замърсяване на атмосферния въздух над района.
Средната годишна температура на въздуха е 10,20 С. Най студен е м. Януари
/ - 1,30С / , а най топъл – м. юли / + 20,00С / .
Средните денонощни температури са отрицателни от средата на м. декември до средата на
м. февруари. От второто десетдневие на м. юли до второто десетдневие на м. септември
температурите са над 18º С. Характерно нарушаване на годишния ход на температурата на
въздуха се отбелязва със застудяване през пролетта / около 24 май / и затопляне през късната
есен или зимата / топлинно новогодишно затопляне / . Абсолютните минимални
температури се измерват най често през м. януари и средните стойности са около – 15ºС.
Абсолютните максимални температури се регистрират най-често през м. м. юли и август.
Техните средни стойности варират около 33ºС.
Типично явление са мъглите. Броят на дните с мъгла е около 30 за година.
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Средногодишните валежи в Район “Оборище” са около 500 – 600 mm. Годишният ход на
валежите има ясно изразен континентален характер - зимните валежи са значително помалко от летните. Зимните валежи са около 100-120 mm, През пролетта количеството на
валежите нараства. В началото на пролетта (през март) то е все още малко и близко до
количеството на валежите през февруари. През втората половина на пролетта валежите са
повече, обикновено са краткотрайни и често придружени от интензивни гръмотевици.
Нарастването на валежите през месец Май е твърде рязко и те достигат 70-90 mm. Летните
валежи са най-големи и представляват 30-35% от годишната валежна сума. Максимумът на
валежите е през юни - между 80 и 150 mm. От летните месеци август е с най-малко
количество на валежите - с 30-40 mm по-малко от тези през юни. През септември
количеството на валежите е около 35-75 mm, като през втората половина на есента
(ноември) валежите са с 10-20 mm повече, отколкото през септември. Типично явление за
района е формирането на непостоянна снежна покривка през зимата. Средно около 50-60
са дните със снежна покривка. Първата снежна покривка се образува към края на ноември,
а последната - през средата на март.
Средната дебелина на снежната покривка е около
20 cm в края на януари и началото на февруари. В отделни години дебелината на снежната
покривка достига 50-60 сm. В района преобладава тихо време.
Най-чести са
северозападните и западните ветрове, следвани от източните ветрове.
През последните 5 - 6 години се наблюдават промени в климата, изразяващи се в
размиването на пролетния и есенния сезон при което се получават много големи дневни
температурни разлики от порядъка на 15° до 25°.
Извод: Територията на района , като част от Софийската котловина принадлежи към
умереноконтиненталната подобласт на Континентално-европейската климатична област с
все още изразени годишни сезони и силно антропогенно въздействие. В предстоящите
десетилетия се очаква промените в климата да доведат до нарастване на честотата и мащаба
на бедствията. По-честите и по-силни бури и наводнения, както и дълготрайните
засушавания и опустошителни горски пожари могат да окажат значително вредно
въздействие върху съществуващите възможности на обществото след подобни опасни
събития

1.5.1.4. Демографска характеристика на Район “Оборище”.
Общо

мъже

жени

36973

17243

19730

Деца
под
7г.
1776

Деца
7-14г
1469

Деца
1418г
971

Жени
1859г.
11140

Мъже
1859г.
10897

Жени
над
60г.
6512

Мъже
над
60г.
4208

Към 01.10.2019 г. населението на Район “Оборище” наброява 36973 души, от които
17243 мъже – 46,63 % и 19730 жени – 53,37 %. Населението на района представлява 2,6 %
от населението на Столична община. Средната гъстота на населението е 0,12 души на
квадратен метър.
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През последните две години числеността на населението в района се е увеличила с
4,16%. Увеличението на числеността на населението се дължи основно на относително
големия брой млади хора, завърнали се от чужбина.

1.5.1.5. Стопанска характеристика на Район “Оборище”
В района много добре е развита сферата на услугите. Най-добре са развити
фризьорството и бръснарството, хотелиерството, сервизното обслужване /автомобилно,
компютърно и ремонт на слаботокова техника / , шивашко обслужване и оптика. На
територията на района има 10 хотела от тях четири звездни –3 бр.; три звездни – 3 бр; с две
звезди – 2 бр. и с една звезда – 2 бр. Същите разполагат с общо 486 легла.

1.5.1.6. Водностопанска характеристика на Район “Оборище”
1.5.1.6.1. Водоснабдяване

Водоснабдяването на Район “Оборище”, както и за целия град се осъществява от
язовир “Искър”, язовир “Бели искър”, Витошките водохващания, по довеждащите
водопроводи от източниците до пречиствателните станции и от пречиствателните станции
до резервоарите, които са цялостно изградени:
Рилски водопровод – с проектна проводимост 2,1 м3/сек., реално към потребителите се
подават около 1,3 – 1,8 м3 /сек.
Деривацията Пасарел - Панчарево – с проводимост около 3,6 м3/сек.
Пречистването на водата се осъщесвява от пречиствателни станции “Панчарево”, с
капацитет 4,5 т3/сек. и “Бистрица”, с капацитет 13,5 т3/сек. Качеството на питейната вода
се контролират на изхода на пречиствателните станции в съответствие с нормативните
изисквания за наблюдение и контрол.
За денонощие, средно на жител се падат по 605 литра вода. Водата до жителите на
района се довежда от резервоарите, чрез Първи водопроводен пръстен / ринг /, който се
захранва от резервоар “Лозенец” с обем от 17000 м3.
Водопроводната мрежа е изградена основно от стоманени и етернитови водопроводни
тръби. Регистрираните загуби на вода и честите аварии в района показват , че
водопроводната мрежа строена основно през 50 – 80 – те години на ХХ - ти век е
амортизирана.
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На територията на Район “Оборище” се намират кладенци и естествени термални извори
на минерална вода, както следва:

№

Собственост

Местонахождение

София-център
Централна баня
- каптаж
ул.”Екзарх
Йосиф”№ 24
1.

Софийс-ки
минерални
извори

- сондаж
( югозападен
край на
градината
пред
централна
баня)

Експ.
Дебит
л/сек

СВН/м
Понижение в
м.

Дълбочина
/м/

Диам.
Вид
тръба

17, 0

0,5

28,00

Тунел
Ф 200

22,0

4,25

490,7

Ф 300

Кач. на
водата
по БДС
2823/85

Минералн
а
t 46 0С

Прото
кол
от ХЕИ

Вкл
ю.
в
експ
л.

Да

Да

Да

Да

№ по
Кадастър
ЗКПр

В момента
се използва
само
за
питейни
нужди.
Подържа се
от “В и К”
ЕАД
При едновре
менна
експлоата
ция,
дебит
–
19,35
л/сек.

Минералн
а
t 46 0С

Ф 300
2.

Озеленяване ЕАД

Парк “Заимов”
до ул. Кракра

11

5,3/

100

10,8

3.

4.

5.

етерн
ит

Техническа

Не

Да

Озеленяване ЕАД

Градина
“Докторски.
паметник”

11

-

-

-

Техническа

Не

Да

Озеленяване ЕАД

ул.”Петра” и
бул. “Данаил
Николаев” №
10, зад бл. 2

1,6

-

20

Ф 200
РVС

Техническа

Не

Да

Техническа

Не

Не

Техническа

1995
год

Да

Ул.” Богдан”и
ул. “Марагидик”
Озеленяване ЕАД

6.
Озеленяване ЕАД

6

20

8

11,7/5,3

83,8

Ф 350
РVС

Има
помпена
станция

Има
помпена
станция

124

Защитена
помпена
станция

Необорудван,
затворен

пред бл. 21
Тенис-корт парк
“Вл. Заимов”
м/у ул. “Кракра”
и бул

Забележка

181

Защитена
помпена
станция

.” Янко Сакъзов”
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1.5.1.6.2. Реки преминаващи през територията на Район “Оборище".
През района протичат реките Перловска и Владайска.
р. Перловска.
Река Перловска, с обща дължина от 10,3 км. е приток на река Владайска. В района
дължината и е 0, 955 км. На същата е извършена земна корекция с напречен профил за
провеждане Q maх – 5%.
Коритото на реката е облицовано с каменна – бетонова настилка и провежда Q – 1%.
Между бул. “Ген. Д. Николаев” и бул. “Мадрид” реката в разстояние от 0,4 км. е
покрита. Покривното пространство се използва за пътни артерии и метростанция.
През 2005 г. – 2006 г. е извършен основен ремонт на дъното и бермите на реката в
участъка от бул. “Мадрид” до Орлов мост. През 2013 г. беше извършено почистване на
кюнето на реката в покритата част и беше възстановена нормалната и проводимост в
участъка.
р. Владайска.
Река Владайска е една от най-големите реки , преминаващи през центъра на
столицата. Дължината от устието и до пресичане на шосето за Перник / кв. Княжево / е 19,50
км. В района дължината и на протичане е 0,75 км.
Реката е коригирана с каменно – бетоново корито, провеждащо оразмерителните
водни количества при осигурености 1% и 0,1%.

1.5.1.7. Транспортна характеристика на Район “Оборище”
Район “Оборище” има добре изградена и съобразена с климатичните и релефни
особености транспортна инфраструктура. Основен транспорт е автобусният. През
територията на района преминават 9 бр. автобусни линии с обща дължина на маршрутите –
15,3 км. в една посока.
Пътническите трамвайни линии минаващи през района са с дължина – 12 км. единичен
коловоз и обслужват две трамвайни линии.
Общата дължина на тролейбусните линии, минаващи през района е 8 км. в една посока.
Тролейбусният транспорт извършва превоз на пътници по 5 бр. тролейбусни линии.
Поради ограничената пропускателна способност на уличната мрежа в района и
нарасналата интензивност на движението се образуват големи задръствания, което води до
значително времетраене на пътуването с обществения транспорт и личните превозни
средства и до замърсяване на въздуха от двигателите на автомобилите. Скоростите на
придвижване във върховите часове са под 12 км./ч.
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Необходимостта от ефективен обществен транспорт по направление на найголемите пътнически потоци в района и централната част на града наложи започване
строителството на третия лъч на столичното метро. В момента се извършват интензивни
строителни дейности на метростанцията на кръстовището бул. „Мадрид“ и бул. „Евлоги и
Христо Георгиеви“.

1.5.1.8.

Здравеопазване.

На територията на Район “Оборище” са развърнати и функционират следните
медицински учреждения:
- Национален център по заразни и паразитни болести;
- Изпълнителна агенция по лекарствата;
- МБАЛ “Царица Йоана” ЕАД;
- Областен диспансер по пневмофтизиатрични заболявяния;
- Областен диспансер по психични заболявания със стационар;
- ДКЦ ІІІ;
- ДКЦ ХVІІ;
На територията на района работят около 585 лекари, 249 стоматолози, 431 души среден
медицински персонал. На един лекар се падат около 63 души пациенти.

1.5.1.9.

Образование.

На територията на Район “Оборище” има 14 бр. учебни заведения както следва:
1. Висши учебни заведения – 3 бр.;
2. Средни училища – 4 бр.;
3. Основни училища – 2 бр. ;
4. Професионални гимназии – 2 бр.;
5. Сменно-вечерни гимназии – 1 бр.;
6. Гимназии по изкуствата – 1 бр.;
7. Частни гимназии – 1 бр.
Общата численост на учащите се, обхванати в образователната система на
Район”Оборище” е около 6 500души.
Към общообразователната система на района се числят и детските градини – 6 на брой
с около 750 деца и 160 души педагогически персонал.

1.6. Определяне на аудиторията, за която е предназначен ПЗБ
Планът за защита при бедствия е предназначен за нуждите на две основни целеви групи:
-

Членовете на СНРБ /РСС/ и местните структури и части на ЕСС, които имат
отношения, отговорности и задължения по изпълнението на плана;
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-

Гражданите живеещи и работещи на територията на Района по подготовката и
достигане на състояние за справяне на възникнали бедствия. Планът за защита
при бедствия е предназначен за информиране и запознаване с опасностите и
рисковете, които ги застрашават.

Връзка на Плана за защита при бедствия с другите планиращи
документи касаещи защитата при бедствия

1.7.

Районният План за защита при бедствия е частично зависим от Националния план за
защита при бедствия в две основни направления:
1.7.1.
От планираните опасности и рискове, които ще се управляват на национално
ниво и по планирания начин, по който да бъдат управлявани;
От планирания процес на преход към по-високо ниво на управление при
бедствия (от районно към общинско и от общинско към национално).

1.7.2.

Поради ограничения ресурс от сили и средства и ограничения в проавомощията,
Районният План за защита при бедствия е зависим от Плана за защита при бедствия на
Столична община, което се изразява във невъзможността за изпълнението на всичките
планирани мерки и дейности по превенцията за намаляване последствията от бедствията.

Раздел II. ПРОФИЛ НА РИСКА
Изготвянето на Профила на риска за Район „Оборище“ е от основно значение за
прогнозното определяне на значимите рискове приоритетни за управлението.
Разделът Профилът на риска показва вероятността от въздействието на различните
опасности върху живота и здравето на населението живеещо и работещо на територията на
Района. Същият включва анализ на вероятността и последствията (рискът) от тези
опасности.
Прецизно изработения профил на риска в Района дава следното:
-

характеризира информацията за опасностите и рисковете, която е от
съществено значение за членовете на РСНРБ /РСС/ , службите за спешно
реагиране и териториалните звена на централната администрация на
изпълнителната власт, изпълняващи мерките и дейностите за намаляване на
риска от бедствия на територията на Района, включително и за повишаване
информираността и осведомеността на населението;

-

осигурява информация за текущото състояние на опасностите, уязвимостите,
рисковете и ключовите тенденции в Район „Оборище“;
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-

осигурява във времето основа за наблюдения /мониторинг/ и измервания на
резултата от управлението на рискове с висока степен;

-

поставя основа за стабилно и цялостно управление на риска от бедствия.

Основните компоненти на раздел ПРОФИЛ НА РИСКА са:
-

Описание на всички рискове, които биха могли да окажат въздействие в Район
„Оборище“ и характеристика на тяхната последователност и последствия;

-

Качествена оценка на рисковете;

-

Преценяване и приоритизиране
на рисковете и идентифициране на
потенциални мерки за въздействие, чрез превенция, готовност, реагиране и
възстановяване;

2.1. ОПИСАНИЕ НА ВСИЧКИ РИСКОВЕ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ
ВЪЗДЕЙСТВИЕ В РАЙОН „ОБОРИЩЕ“

2.1.1. Възможни бедствия на територията на РАЙОН „ОБОРИЩЕ“
За територията на РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ са възможни:

•

бедствия, предизвикани от природни явления - земетресения, наводнения,
пожари, снежни бури, обледенявания, градушки и бурни ветрове;

•

бедствия, вследствие на епидемии и пандемии по хората, животните и
растенията;

•

бедствия, вследствие на крупни промишлени аварии и пожари в обекти,
работещи с ядрени, взривоопасни и пожароопасни материали, радиоактивни
вещества, промишлени отровни вещества и токсични газове;

•

бедствия, вследствие на транспортни инциденти - авиационни, железопътни и
пътни;

•

терористични актове;

•

невзривени боеприпаси.

2.1.2. Характеристика на рисковете, последователност и последствия
2.1.2.1. Земетресения
Разрушителният ефект от земетресенията се дължи на процесите, протичащи на
земната повърхност в района на епицентъра. Земетресението е комплексна катастрофа.
Освен преките поражения - разрушения и изменения в релефа, не по-малко са и вторичните
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отрицателни ефекти, съпътстващи земния трус или получени като негово следствие. Това
са: пожари и взривове, вследствие повреди в електрозахранващи и газозахранващи
инсталации; наводнения, вследствие на огромни водни вълни - от разрушаване на язовирни
стени и други хидротехнически съоръжения; епидемии, причинени от нарушения във
водоснабдяването и канализацията; радиационна опасност при разрушаване в ядреноенергетични обекти и др. (Фигура № 1)

Фигура № 1

Територията на България е характерна с висока сеизмична активност и е сред
класифицираните като “втори ранг земетръсно-опасни участъци” по Земята. Тази територия
попада под въздействието както на вътрешни, така и на външни за страната сеизмогенни
райони с очакван магнитуд до 8 по Рихтер и интензивност от 9-та и по-висока степен по
скалата на Медведев – Шпонхоер – Карник.
Най-опасни последствия на територията на страната могат да се предизвикат от
силни земетресения в един от трите вътрешни сеизмични района: - Североизточен; Средногорски и Рило-Родопски. Район „Оборище“ попада в Средногорски вътрешен
сеизмичен район, който включва Софийска зона (максимален очакван магнитуд 6.5 - 7,
интензивност около 9-та степен), Маришка зона (максимален магнитуд 7.5, интензивност
до 10-та степен), Тунджанска зона (магнитуд до 6, интензивност в епицентъра до 9-та
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степен) и Подбалканска зона (магнитуд до 7.5 и епицентрална интензивност между 8-ма и
9-та степен) На територията на Района с магнитуд 6.5 - 7, и интензивност около 9-та степен
попада население над 37 000 души и може да бъде разрушен частично или напълно 26 % от
сградния фонд.
При земетресение от висока степен се очакват значителни разрушения на
инфраструктурата на Района, което ще затрудни нормалното функциониране на държавата.
Възможни са взривове, пожари и в различна степен разрушения на около 30-35 % от
жилищните сгради.

2.1.2.2. Наводнения
Наводнение е временно покриване на част от сушата с вода, която обичайно не е покрита
с вода. Обикновено са следствие от разливания на реки, от интензивни валежи и/или
интензивно снеготопене, от подприщване на течението в речното легло вследствие от
натрупване на отпадъци, скални материали и дървета, което довежда до намаляване
пропускателната му способност.
Наводненията могат да бъдат:
- природни, които са причинени предимно при топене на ледове и снегове, при
валежи или при образуване на запори от ледоход или замръзване;
- техногенни, които са причинени от други влияния - при повреда на
хидротехническо съоръжение, което може да доведе до авария, или при
предотвратяване на критични ситуации в хидротехническо съоръжение.
В Район “Оборищеˮ при по-продължителни и проливни валежи, както и при
интензивно снеготопене могат да възникват наводнения по поречията на реките Перловска
и Владайска, като основно ще бъдат наводнени мазетата на близките сгради,
булевардите , пътен възел Сточна гара и пешеходните подлези, където канализационната
система не може да поеме повърхностните води. При авария и критична ситуация с язовир
ˮИскър“, Районът не попада в разливната му зона.

2.1.2.3. Пожари
На територията на Района са възможни пожари предизвикани от преднамерена и
непреднамерена човешка дейност с най-голяма вероятност за възникване в бензиностанциите и от
пожари от градски тип, които могат да обхващат от едно жилище, етаж, няколко етажа или сгради.
В резултат на същите ще се създават услови застрашаващи живота на хората и нанасянето на
значителни материални щети. Пожарната безопасност на територията на района се осигурява от 01
и 05 РС “ПБЗН” – СУ “ПБЗН”. В района няма изградени други бази.
Не са подготвени
допълнително резервисти – доброволци, не са заделени допълнителни сили, поради, което гасенето
на пожарите ще се извършва от службата по разпореждане на непосредственият и началник, важност
на обектите и степен на опасност за живучестта на населението от района и съхраняване на
материалните ценности. Разпределението на силите и средствата ще се осъществява централизирано
от Началник ПБЗН и по искане на Кмета на района.
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2.1.2.4. Обилни снеговалежи, снежни бури и обледеняване
Спецификата на континенталния климат е в основата на възможни
снегонавявания. Снежните виелици и заледявания са често явление за нашата страна.
Характерни са за месеците декември и януари, но могат да се проявят и през останалите
зимни месеци. Снежните бури и заледявания водят до нарушаване на въздушните
комуникации, блокиране на пътищата и е възможно да поставят в рискова ситуация живота
на много хора.
Важен фактор, определящ дали снеговалежът има бедствен характер, е скоростта
на натрупване на снега. Понякога натоварванията от падналия сняг са толкова големи, че се
разрушават покриви, а в отделни случаи и цели съоръжения. Снеговалежите имат бедствен
характер главно в населените места, където възпрепятстват, а често и блокират напълно
всички видове транспорт за различни периоди от време и причиняват значителни проблеми
в снабдяване на населението с храна, осигуряване на медицинско обслужване, прекъсване
на електрозахранването и водоснабдяването.
Ниските
температури са
причина
за
обледеняването
на
електропроводите и други открити комуникационни линии.
В Района рязката промяна на температурата през зимните сезони довежда до
обилни снеговалежи, съпроводени със силни ветрове. Образуват се снежни преспи по
пътищата на автомобилния и железопътен транспорт на територията на района. Създават се
условия за обледеняване на откритите съобщителни съоръжения, контактните мрежи на
електрифицирания транспорт, огромни висулки в подпокривни открити пространства и др.

2.1.2.5. Силни ветрове, бури и смерч
Силните ветрове на територията на Района могат да доведат до прекъсване на
електроснабдяването, блокиране на пътища, нарушения на инфраструктурата и са заплаха
за живота и имуществото на хората.
Ураганният вятър, надхвърлящ значително ветровото натоварване при
оразмеряването на сгради и обекти, е рядко явление, но въпреки това се случва. Съществува
опасност да се получи такова натоварване върху конструкцията, че то да надхвърли
проектното и да се разруши или откъсне част от сградата. Това може да доведе до
разрушения, възможни са и човешки жертви.
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2.1.2.6. Биологично заразяване
Съществуващите производствено-икономически условия, структурата на селското
стопанство, географското разположение на Района, влошената международна епизоотична
и епифитиотична обстановка, търговията със живи животни, продукти от животински и
растителен произход са условия за възникване на огнища на биологично заразяване.
На територията на Район „Оборище“ е разположен регламентирания пазар
„Подуяне“ за продажба на живи животни и продукти от животински произход. В района се
отглеждат много и различни домашни любимци.
Появата на огнища на зараза може да стане чрез:

•
•
•
•
•

вдишване на заразен въздух;
употреба на заразени хранителни продукти и вода;
чрез ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи;
при контакт с болни хора, животни или заразени предмети.
био-терористичен акт – чрез заразяване на водоизточници, складови
помещения, храни и др.

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

• авария в АЕЦ “Козлодуй”, съпроводена с изхвърляне на радиоактивни вещества
в околната среда;

• трансграничен пренос на радиоактивни вещества;
• инциденти със сухопътни и летателни транспортни средства (автомобили, ж.п.
вагони, самолети), превозващи радиоактивни материали;

• авария в други обекти с ядрени и радиоактивни материали.
Радиационната обстановка и степента на радиационния риск за населението се
обуславят от следните фактори:
• количеството (активността) и радионуклидния състав на изхвърлените в
околното пространство радиоактивни вещества;

•
•
•
•

метеорологичните условия по време на аварията;
годишния сезон;
разстоянието до населените места;
характера на застрояването и плътността на заселването на населените места;
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•
•
•
•

метеорологичните, хидрологичните и почвените характеристики на територията;
вида на земеделските култури;
водоснабдяването;
начина на изхранване на населението.

При нарушаване нормите за безопасна експлоатация и разрушаване на защитните
бариери в АЕЦ – Козлодуй е възможно възникване на радиационна авария, съпроводена с
изхвърляне на радиоактивни продукти в околната среда.
При неблагоприятни метеорологични условия и не овладяване процесите на
изхвърляне на радиоактивни продукти от авариралия реактор е възможно радиоактивно
замърсяване на околната среда на територията на района. Очаква се мощността на
еквивалентната доза да достигне 2 – 3 mSv/h /микросиверта на час /. Това ще наложи
провеждането на превантивни мероприятия за защита на населението за намаляване на
външното и вътрешно облъчване. Комплекса от мероприятията в тази насока предвижда
защита на кожата и дихателните пътища от прякото или вторично въздействие на високите
фонови стойности на йонизираща радиация и сравнително широкия спектър от
радионуклиди – продукт на радационната авария.
Значителни по обем работи ще представляват мероприятията по защита на храните,
водите, елементите на жизнената и околната среда, осигуряването на защитни средства
/индивидуални и колективни/ по предварителни разчети, йодна профилактика,
извършването на евакуация или временно извеждане от опасните зони на населението и
материалните ценности. Ще бъде наложено провеждането на непрекъснат или режимен
контрол и наблюдение.
Радиационна обстановка на територията на град София, респективно на Района може
да се очаква и при възникване на авария в АЕЦ извън страната и последващ пренос на
радиоактивни въздушни маси. Такава ситуация може да възникне при авария в АЕЦ “Черна
вода” – Р. Румъния и от близки до България държави показани в Таблица № 2 В зависимост
от конкретните метеорологични условия в момента на аварията, на замърсяване могат да
бъдат подложени различни части от територията на страната.
Атомни централи, намиращи се близо до Р. България:
Таблица № 2

1.
2.

Румъния
Словения

2
1

Мощност
[MW.]
1440
632

3.

Украйна

9

953

4.

Унгария

4

4 х 400

№

Страна

Брой

Местоположение
Черна вода
Кршко
Южна Украйна -3
Запорожие –5
Хмелницки -1
Пакш-1,2,3,4

Вид реактор
CANDU
PWR
WWER-1000
WWER-440

Страница 19 от 53

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
ISO 9001:2015 Регистрационен № А-191-QMS15

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 11, факс 02 / 944 16 67 www.so-oborishte.com

2.1.2.8. Крупни промишлени аварии, свързани с отделяне на
опасни вещества
Промишлени аварии с отделяне на опасни вещества могат да възникнат във
фармацевтичната, металургичната, химическата, текстилната и нефтопреработвателната
промишленост.
При технологични аварии в обекти, работещи с нефт, нефтени продукти и природен
газ биха се създали условия за замърсяване и реална опасност за населението.
Пожароопасни са производствата на амоняк, хлор, целулоза и други химически продукти.
Към тях се отнасят и складовите бази за течни и газови горива, както в предприятията, така
и в системата за снабдяване.
Почти всички от фирмите, работещи с промишлени отровни вещества /ПОВ/ са
разположени в близост до жилищни квартали, което представлява реална опасност за
населението, живеещо в тях и налага, както превантивни мерки, така и мероприятия по
защитата му при евентуална авария. В зоните с поразяваща концентрация на ПОВ при
авария в обекти, съхраняващи такива или работещи с тях, попадат около 100 000 души от
населението в областта /като район "Надежда”, Район "Сердика", Район "Искър", Район
“Подуяне”, район “Слатина”/. Най-тежка обстановка може да възникне в прилежащите
райони на: “Софарма”, “Арома”, “Булгарплод” – Слатина, “Люлин” и около топлорайоните,
където е възможно аварийна ситуация да възникне едновременно на територията на няколко
обекта и да се създадат големи огнища на поражение и химическо замърсяване на
значителна площ.
На територията на Район “Оборище” няма разположени фирми работещи с ПОВ.
Възможно е част от населението да бъде засегнато от крупна промишлена авария /КПА/ с
ПОВ при възникнали аварии във фирмите “Слатина-Булгарплод” – ООД, разположена в
Район “Слатина” и в ТР ”СОФИЯ” в Район “Сердика”:
-

Фирма “Слатина-Булгарплод” – ООД е разположена на територия с обща площ
от 376,286 м2 с персонал 134 души. Съхранява 10 000 кг. амоняк необходими
за работата на хладилното стопанство. При възникване на промишлена авария
с изтичане в атмосферата на 10 тона амоняк, зоната със смъртоносна
концентрация е с дължина 280 метра и ширина 100 метра. Зоната с поразяваща
концентрация е с дължина 680 м и ширина 100 м. При инверсия и скорост на
вятъра над 1 м/сек. в зоната на поразяваща концентрация се очаква да попаднат
до 1000 души от населението на Района;

-

ТР ”СОФИЯ” е разположен в централната част на район “Сердика” и заема
площ от 750 000 м2. За производствени нужди се използват 40 тона сярна
киселина и 20 тона натриева основа. При изтичането взаимодействието на
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двата реагента се съпровожда с взрив и отделяне на големи количества серни
окиси.
При инверсия и скорост на вятъра 1 м/сек и отделяне на 15 тона серни окиси
зоната на смъртоносна концентрация е с дължина 1 080 м и ширина 216 метра.
Зоната на поразяваща концентрация е с размери: дължина – 2 340 м и
ширина - 468 метра. В зоната на поразяваща концентрация се очаква да
попаднат до 6600 души от прилежащото население на територията на Район
“Оборище” при северозападен вятър със скорост над 1 м/сек.

2.1.2.9. Инциденти с транспортни средства (автомобили, ж.п.
вагони), превозващи промишлени отровни вещества
и токсични газове
Случаите на инциденти с автомобилни транспортни средства превозващи промишлени
отровни вещества са възможни но малко вероятни. С по-голяма вероятност са инцидентите
/ аварии и катастрофи / при превоз по ж. п. транспорт на амоняк, киселини и основи.
Отчитайки билизостта на гарите СТОЧНА ГАРА и ПОДУЯНЕ при и инверсия и скорост
на вятъра над 1 м/сек. в посока изток, югоизток може да се очаква:
- При инцидент в района на СТОЧНА ГАРА - в зоната с поразяваща
концентрация могат да попаднат около 7700 души;
- При инцидент в района на гара ПОДУЯНЕ - в зоната с поразяваща
концентрация могат да попаднат около 8600 души.
Ситуацията може да се усложни значително при наличието на рискови фактори, като
пожар, експлозия, химически реагенти и други, които следва да се анализират и отчитат при
реагирането.

2.1.2.10. Терористични актове
Терористичните действия са предварително обмислени и детайлно планирани и се
извършват от организации с различен конспиративен ред или конспиративна клетъчна
структура, която не се идентифицира с конкретна държава.
В Район „Оборище“ обекти на терористични актове могат да бъдат публични
личности (както български така и чужди граждани), превозни средства, сгради и прояви с
масово събиране на хора като например зали, ритуални домове, транспортни средства,
големи магазини, митинги, концерти на открито, спортни прояви и т.н., при което
разрушенията са огромни, а човешките жертви – многобройни. Вероятни обекти за
извършване на терористични актове са също така и посолства, представителства и културноинформационни центрове на страни-членки на ЕС. Не следва да се изключва и
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възможността да се въздейства върху обекти от критичната инфраструктура на Района,
въпреки предприеманите мерки по осигуряване на физическата им защита и сигурността на
такива обекти.
С развитието на високите технологии се появиха и т. н. кибертерористи. Техни
основни обекти за поразяване са информационните системи, в държавното управление и
местата администрация, финансите, отбраната и т.н.
Използваните от терористите средства за поразяване могат да се дефинират в три
групи:

• взривни устройства;
• средства за физическо и психологическо поразяване на много хора, причиняващи
значителни екологични щети: източници на йонизиращи лъчения, токсични
химични и биологични вещества. Веществата, материалите и микроорганизмите,
използвани като средство за унищожаване се дефинират като оръжия за масово
унищожение (ОМУ);

• високи технологии - персоналните компютри и връзките между тях,
компютърните вируси и т.нар. логически бомби, чрез които могат да
модифицират или унищожават бази от данни и програмно осигуряване или да
блокират нормалната работа на компютрите.
Основната
опасност
от
организиране
и
осъществяване
на терористичен акт на територията на Района остават евентуални действия на отделни
лица, групи и организации, български или чужди граждани, или радикални елементи,
проникнали по каналите за нелегална миграция.
Съществуват фактори, които създават предпоставки за възникване терористична
заплаха:

• обособен контингент от трайно установили се чужди граждани от рискови
държави;

• наличието на значителен миграционен поток от транзитно преминаващи лица и
такива, търсещи закрила у нас;

• дейността на религиозни фондации и други неправителствени организации сред
българската мюсюлманска общност, насочена към нейното консолидиране на
базата на крайни форми на исляма;

• наличието в страната на отделни симпатизанти на терористични организации и
радикални формирования, както на политическа, така и на религиозна основа;

• вътрешният криминален контингент, организираната престъпност и възможните
й връзки с терористични структури.

• приоритетните направления на външната политика и участието на страната в
областта на сътрудничеството със ЕС и НАТО срещу тероризма
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Възможните сценарии за извършване на терористична дейност в страната могат
да бъдат следните:

• смъртоносно въздействие върху големи групи от хора с цел множество жертви;
• нарушаване на целостта или разрушаване на знакови сгради или обекти от
критичната инфраструктура с цел последващи поразяващи въздействия или
шантаж;

• вземане на заложници с цел шантаж;
• проникване в компютърно управлявани мрежи от системи за управление на
ресурси (енергоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и др.) с цел
нарушаване на нормалния начин на функционирането им и шантажиране на
обществото.
Очакваните последствия от извършен терористичен акт са изключително тежки.
Най-тежка обстановка може да се очаква при терористични актове с вземане на заложници.
При това могат да се очаква кризата да се развие и да добие трансграничен характер.
2.1.2.11. Невзривени боеприпаси
С ускорените строителни дейности на територията на Район „Оборище“ при изкопни
работи бяха открити невзривени авиационни бомби (през 2007 г. и 2019 г.) от Втората
световна война със запазени бойни възможности, които представляват смъртоносна
опасност за населението при неправилно боравене с тях. Статистиката показва, че случаите
на откриване на невзривени боеприпаси с годините не намаляват, което означава, че
опасността от инциденти с такива боеприпаси се запазва.
В тази връзка мисията на формированията от Въоръжените сили, определени за
оказване на помощ на населението при ликвидиране на невзривени бойни припаси, като
единствените оторизирани органи за извършване на тази дейност на територията на цялата
страна остава непроменена. Въоръжените сили изпълняват следните задачи:

•

подготовка и поддържане в готовност на сили и средства, предназначени за
участие в действията за защита на населението при ликвидиране на
невзривени бойни припаси на територията на цялата страна;

•

извършване на разузнаване на вида и разположението на невзривените бойни
припаси;

•

транспортиране и унищожаване на не взривените бойни припаси на
съответния полигон.
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2.2. Окончателен резултат от оценката на риска
Окончателните резултати от оценката на риска са показани в Таблица № 1 (Общ шаблон
за оценката на риска).
Процесът за преценяване на рисковете по трите критерия – „Сериозност“,
„Управляемост“ и „Нарастване“ показват тяхната различна тежест и значимост, по които те
се прецизират и се определят приоритентите. За да се фокусира върху потенциалните вредни
последствия от съответния риск, по-голяма тежест се дава на критерия „Сериозност” на
събитието и за това числовата стойност на този фактор (в колона 9) се удвоява.
След определянето на числовите стойности по трите критерия („Сериозност“,
„Управляемост“ и „Нарастване“) в процеса на „преценяване на риска“ се получава крайна
числова стойност за всяка идентифицирана опасност.
Крайната числова стойност (число не по-голямо от 20) е сума от получените в процеса
на преценяване на риска“ числови стойности по критериите „Управляемост“, „Нарастване“
и удвоената стойност по критерия „Сериозност”.
При изготвянето в шаблона, след формирането на крайните числови стойности за всяка
от опасностите (в колона 16), същите са подредени по низходящ ред, с цел подпомагане
управлението на съответния риск.
Изготвянето на профила на риска предоставя полезна информация за напредъка към
постигането на целите касаещи намаляването на риска от бедствия. Разделянето на
критерий „Сериозност“ на четири фактора позволява на СНРБ да се фокусират върху
аспектите на опасностите, които са от най-голямо значение за тях, като последиците от
опасности за човешкия живот, независимо от вероятността.
Критерият „Управляемост“ дава възможност за определяне на текущото състояние на
управление на риска за всяка опасност, както и за оценяване на напредъка на управлението
в рамките на превенция, готовност, реагиране и възстановяване. Дори и качествени, тези
резултати осигуряват индикация къде се изисква полагането на най-много усилия, както и
предоставят база данни за планиране на разпределението на усилията в процеса на
управление на риска от бедствие чрез превенция, готовност, реагиране и възстановяване.
Раздел III ПРЕВЕНЦИЯ
2.3.1. Цел на раздел „Превенция“ - да представи рамката, насоките на СНРБ /РСС/,
структурите, ролите, отговорностите и процесите, които могат да бъдат приложени за
въздействие върху рисковете и постигане на дългосрочно намаляване на риска от бедствия
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(рисковете, определени в раздел ПРОФИЛА НА РИСКА, които касаят общността в Район
„Оборище“ и са от значение за СНРБ /РСС/).
2.3.2. Основни компоненти на раздела
2.3.2.1. Принципи и критерии за намаляване на риска от бедствия чрез превенция:
 специфичност – дейностите по изпълнение на мерките, определени в раздела е
насочена към конкретна област за подобрение;
 измеримост – резултатите от изпълнението на дейностите може да бъде
количествено измерен;
 отговорност – ясно определени отговорни институции за изпълнението на
дейностите;
 реалистичност – резултатите от изпълнението на дейностите следва да са
постижими с наличните ресурси;
 времева обвързаност – ясно е посочено кога ще бъдат изпълнени дейностите.
 наблюдение и контрол по изпълнението на дейностите за намаляване на риска от
бедствия.
2.3.3.
МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯТА

ИЛИ

НАМАЛЯВАНЕ

НА

2.3.3.1. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от бедствия
при земетресения
За предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от сеизмично
въздействие се предприемат следните превантивни мерки:

•

изследване, анализ и оценка на сеизмичния риск за територията на страната и
района;

•

актуализация на сеизмичното райониране и провеждане на микросеизмично
райониране;

•

приключване на техническата паспортизация на строежите в срок, с
акцентиране върху степента на сеизмична осигуреност, включително и за
недвижимите културни ценности от национално значение и от листата на
ЮНЕСКО за световното природно и културно наследство на територията на
района;
предприемане на мерки за затваряна на апарела в покритата част на р.
Перловска при необходимост;
упражняване на строг контрол за стриктно спазване на действаща нормативна
уредба при териториално-устройственото планиране, инвестиционното
проектиране и изпълнението и експлоатацията на строежите в района;

•
•
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•

усилване на амортизираните и на неосигурените на сеизмични въздействия
сгради и съоръжения на територията на района;

•

разработка на сценарии за последствията от силни земетресения в
гъстозастроените квартали на района с цел установяване на най-уязвимите
места и допълнителни мерки при необходимост;

•

обучение и практическа подготовка на районната
определените сили за реагиране и населението.

администрация,

2.3.3.2. Мерки за предотвратяване на терористични актове
В плана за противодействие на тероризма са предвидени комплекс от мерки, фокусирани
върху превенцията и защитата на населението и критичната инфраструктура на района от
терористични заплахи.
2.3.3.3. Мерки за предотвратяване или намаляване на последствията при
радиационна авария
В резултат на изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда при авария в ядрен
реактор може да се стигне до радиоактивно замърсяване на част от територията на страната
и до облъчване на лица от населението.
За да се минимизират последиците от това е необходимо:

•

поддържане в непрекъснат режим на работа на системата за радиационен
мониторинг;

•

поддържане на система за оповестяване при възникване на авария в АЕЦ или
на друго място;
разработване на аварийни планове за потенциално опасни обекти, с цел
създаване на организация за аварийно реагиране и поддържане на аварийна
готовност;
поддържане на постоянна връзка и обмен на информация с екипите за
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи
(СНАВР) в зоните за аварийно планиране;

•
•
•

периодично обучение на екипите за СНАВР, чрез проиграване на аварийните
планове;

•

усвояване на плана от районната администрация, юридическите лица
(еднолични търговци) и населението;

•

информиране на населението при радиационна авария.

С Решение № 120 от 12 март 2010 г. на Министерския съвет е приет Външния авариен
план на АЕЦ „Козлодуй”, който е съставна част от националния план за защита при бедствия
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и който разписва подробно мерките за защита, силите и средствата за реагиране при
радиационна авария.
2.3.3.4. Мерки за предотвратяване или намаляване на последствията при
авария с опасни вещества
Основната превантивна дейност на институциите се изразява в информиране на
населението за наличието на предприятия и съоръжения, на чиято територия се използват
и/или съхраняват опасни вещества в размери, които могат да предизвикат крупна
промишлена авария.
Други мероприятия за намаляване на последствията при крупна производствена
авария са:

•

предварително прогнозиране на последствията от възникване на промишлени
аварии, в зависимост от вида, количеството, вредното въздействие и
разпространение на отделените промишлени отровни вещества;

•

подготовка и поддържане в готовност за действие на силите и средства,
предназначени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от аварии
с отделяне на опасни вещества;

•

осигуряване на работниците, служителите и населението от застрашените
зони на заразяване от промишлени отровни вещества с индивидуални
средства за защита съгласно Наредба за реда за създаване, съхраняване,
обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от
индивидуални средства за защита”, приета с ПМС № 3 от 10.01.2009 г. (Обн.,
ДВ, бр. 5 от 2009 г.).

2.3.3.5. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от
биологично заразяване
Мерките по биологична защита са следните:

•
•
•
•
•
•

мониторинг на рисковите територии;
оценка на текущото състояние на наблюдаваните обекти;
прогнозиране на бъдещото състояние на наблюдаваните обекти;
предоставяне на информация за текущото състояние на наблюдавани обекти;

•

обучение на екипите от частите на единната спасителна система за действия
при биологично заразяване;

приемане, обработка, обобщаване и обмен на информацията;
информиране на обществото за възможните рискове и действията при
биологично заразяване;
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•

планиране, създаване и съхранение на материални запаси (лекарства, ваксини,
препарати, тестове и др.) за подпомагане при биологично заразяване;

•

провеждане на обучение на населението по места за предприемане на
необходимите действия при възникване на биологично заразяване.

2.3.3.6. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от
наводнения
За намаляване на последиците от наводнения се извършва предварителна оценка на
риска от наводнения, която има за цел да определи местата в района с потенциален риск от
наводнения или вероятност за значителен потенциален риск от наводнения.
За определените места в района се съставят:

•
•
•
•
•






схеми на местата под заплаха от разливи и наводнения;
схеми на местата в риск от наводнения.
предотвратяването на наводнението;
защитата от наводнение;
увеличаване на подготвеността за наводнение, включително прогнозите за
наводнение;
ежегодно почистване на речните корита;
извършване на контролни проверки за състоянието на речните корита;
непрекъснато обновяване на рисковите характеристики на ПОБ от сектор
“Водни системи”;
провеждане на тренировки по оповестяване на органите за управление;
поддържане на непрекъсната готовност за затваряне на апарела при Птичия
пазар на покритата част от р. Перловска.

2.3.3.7. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от пожари –
от градски тип

•

изследване, анализ и оценка на риска за възникване на пожари в обекти от
сферата на услугите с масово присъствие на граждани и на обекти от
критичната инфраструктура на територията на Район „Оборище“;

•
•

изготвяне на списък на потенциално опасните обекти (ПОО);

•

създаване на максимални условия за провеждане на успешно пожарогасене и
евакуация при евентуално възникнали пожари.

създаване на организация за подпомагане осъществяването на държавен
противопожарен контрол в ПОО и предприемане на превантивни мерки,
целящи намаляване на предпоставките от възникване на пожари;
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2.3.3.8.
Мерки
за
намаляване
обилни снеговалежи, снежни бури и заледяване

на

последствията

при

•

покривните конструкции да бъдат оразмерени да понасят съответните обилни
количества сняг;

•
•

инфраструктурата на страната да е готова да работи при тежки зимни условия;

•

поддържане на запаси от материали, необходими за поддържане на пътната
инфраструктура при тежки зимни условия;

•

непрекъснато следене на метеорологичните бюлетини за своевременно
реагиране при очаквани обилни снеговалежи.

при необходимост да се спира движението по републиканската пътна мрежа
до нейното почистване и обезопасяване;

Раздел IV ГОТОВНОСТ
1. Цел и основни компоненти на раздел „Готовност“.
1.1. Цел на раздела - да се извърши преглед на текущите нива на организационна
готовност на съставните части на ЕСС и готовността на населението.
Съгласно ЗЗБ, "Готовност" са знанията и способностите на държавни структури,
организации, общности и хора, които спомагат за предвиждането, реагирането и
ликвидирането на последствията от вероятни, неизбежни, случващи се или случили се
бедствия, постигнати в резултат на предварително предприети действия.
В раздела е описана готовността за справяне с бедствия, включваща планиране,
обучение, тренировки на съставните части на ЕСС и населението.
1.2. Основни компоненти:
1.2.1. Текущи нива на готовност на съставните части на ЕСС и готовността на
населението (Таблица № 1), въз основа на получените резултати за „Готовност“ в раздел II
„Профил на риска“.
Основните съставни части от единната спасителна система (в състав: - „Столична
дирекция противопожарна безопасност и защита на населението; -01 РСПБЗН - СДВР; 05 РУ-СДВР; - Общинска полиция; - Дирекция „Сигурност“ – СО; - Дирекция “Аварийна
помощ и превенция“ – СО; - „Столична регионална здравна инспекция“; - Отдел
Безопасност и качество на храните“ при ОДХБ – София; - БЧК-София; - ЦСМП-София; УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". -IIIто и XVIIто ДКЦ) осигуряват непрекъсната готовност
за приемане на съобщения при възникване на бедствия на територията на Район „Оборище“,
тяхната оценка и незабавни действия.
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Описание на текущите нива на готовност на съставните части на ЕСС и готовността
на населението:
Таблица № 3
Текущо ниво на готовност
Текущо ниво на готовност
Опасности
на съставните части на
на населението
ЕСС
Земетресения
Средно
Средно
Терористични актове
Високо
Средно
Инциденденти
с
транспортни
средства,
превозващи
ПОВ
и
Високо
Средно
токсични вещества с автомобилен транспот
Радиоактивно заразяване
Високо
Средно
Инциденденти
с
транспортни
средства,
превозващи
ПОВ
и
Високо
Средно
токсични
вещества
с
железопътен транспорт
Крупни промишлени аварии
с отделяне на опасни
Средно
Ниско
вещества
Невзривени боеприпаси
Високо
Ниско
Биологично заразяване
Ниско
Ниско
Наводнения
Високо
Средно
Градушки
Средно
Средно
Пожар - градски условия
Високо
Ниско
Обилни снеговалежи
Средно
Средно
Снежни бури
Силни ветрове, бури и
Средно
Средно
смерч
Обледеняване
Средно
Средно
1.2.2. Проблемите, които възникват от текущите нива на готовност, свързани със
спецификата на района на действие на РСНРБ /РСС/.
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1.2.2.1. Готовност на съставните части на ЕСС – проблеми:
1.2.2.1.1. Липса на достатъчно сили и средства за адекватна намеса при бедствия
(сили и средства на ЕСС, доброволци и др.);
1.2.2.1.2. Персоналът от районната администрация за координация при реагиране и
възстановяване не е подходящо обучен за ефективно изпълнение на задълженията си;
1.2.2.1.3. Липса на информация за достъпни ресурси и начина на привличането им;
1.2.2.1.4. Координацията между съставните части на ЕСС в случай на бедствия не е
на необходимото ниво;
1.2.2.1.5. Не са включени в ПЗБ, доставчиците на основни стоки/услуги, които са от
значение за реагирането и възстановяването при бедствия.
1.2.2.2. Готовност на населението – проблеми:
1.2.2.2.1. Ниско ниво на обществена информираност за опасностите, възможните
последствия и необходимите действия на населението живеещо на територията на района ,
което не може да осигури ефективна готовност;
1.2.2.2.2. Нужда от повишаване на осведомеността на населението, с цел адекватно
реагиране при ранно предупреждение и оповестяване при бедствия;
1.2.2.2.3. Липса на ключови показатели за готовността на населението (като
съотношението на хората запасили се с достатъчно вода, храна, приспособления за готвене
и подслон при бедствия).
1.2.3. Мерки за готовност, свързани с поддържането и подобряването на
готовността, включващи планиране, обучение и тренировки:
1.2.3.1. Осигуряване на достатъчно сили и средства за справяне с възникналото
бедствие;
1.2.3.2. Постигане на изискващото се ниво на взаимодействие и координация между
участниците в реагирането и възстановяването при бедствия;
1.2.3.3. Осигуряване посрещането на първоначалните нужди на населението и
участниците;
1.2.3.4. Повишаване информираността на населението.
1.2.4. Описание на методите и средствата, необходими за изпълнение на
мерките:
1.2.4.1. Разработване на максимално-вероятни и тежки сценарии за бедствия в
зависимост от определените рискове и преценка на необходимите сили и средства за
справяне с тях;
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1.2.4.2. Провеждане на обучения, тренировки и учения за подобряване на
готовността за реагиране при бедствия, взаимодействието и координацията на органите на
Столична община, Район „Оборище“ и съставните части на ЕСС;
1.2.4.3. Включване в РПЗБ на доставчиците на основни стоки/услуги на областно
ниво;
1.2.4.4. Провеждане на обучение на населението за рисковете от бедствия, начините
на поведение и действие и за изпълнението на необходимите защитни мерки;
1.2.4.5. Подобряване информираността на населението и действията, които следва да
предприемат според съответната опасност.
1.2.5. Задължения подпомагащи планирането на готовността.
При възникване на бедствия съставните части на единната спасителна система
организират и изпълняват дейностите съгласно плановете за защита при бедствия.
Планирането на защитата при бедствия се извършва на районно, общинско, областно
и национално ниво.
Учения се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и
координацията на съставните части на единната спасителна система и органите на Столична
община и районната администрация за реагиране при бедствия. Тренировките и ученията се
провеждат по заповед на министъра на вътрешните работи, областния управител или на
кмета на Столична общината.
Органите на централната изпълнителна власт и съставните части на единната
спасителна система разработват планове за защита при бедствия за изпълнение на задачите,
произтичащи от Националния план за защита при бедствия и плановете на областно,
общинско и районно ниво. Плановете се утвърждават със заповед на съответния
ръководител след съгласуване съответно с председателя на СНРБ към МС, ОСНРБ или
ССНРБ.
Юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в сгради за
обществено обслужване, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "д" от Закона
за устройство на територията, както и в лечебни заведения за болнична помощ, училища и
детски градини, независимо от тяхната категория по чл. 137 от Закона за устройство на
територията (Приложение № 9):
 изготвят план за защита при бедствия на пребиваващите, който съдържа времето
за готовност за реагиране на лицата от обекта за изпълнение на предвидените мерки;
 организират провеждането на тренировки за изпълнение на плана най-малко
веднъж годишно;
 провеждат обучение на персонала за защита при бедствия.
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1.2.6. Дейности свързани с готовността
Дейностите свързани с готовността за справяне с бедствия, включват планиране,
обучение, тренировки на съставните части на ЕСС и населението /Таблица № 4/.
Таблица № 4
Дейности, които са
предвидени за
изпълнение
1. Планиране:
1.1. Областен ПЗБ

Отговорни структури за
изпълнението на всяка от
дейностите
(водещи и подпомагащи)

Времевата рамка за
изпълнение на всяка
от дейностите

Областен СНРБ

3 години от влизане в
сила на ЗИДЗЗБ

1.2. ПЗБ за изпълнение
на задачите, произтичащи от НПЗБ и
плановете на общинско
и районно ниво.

Служителите от столичната и
районната администрации
и участващите съставни части на
ЕСС

След разработване на
плановете на
общинско и районно
ниво.

1.3. Планове за защита
при бедствия на
пребиваващи в обекти

ЮЛ и ЕТ, осъществяващи дейност в
сгради и съоръжения за обществено
обслужване с капацитет над 1000
места за посетители, както и в
лечебни заведения за болнична
помощ, училища и детски градини.

Постоянна

2. Обучение
2.1. Обучение на
органите на изпълнителната власт и другите
държавни органи

2.2. Обучение на
населението за защита
при бедствия

Ръководителите организират
обучение на служителите от
подчинените им звена, служби и
други оперативни структури за
изпълнение на дейности по
защитата.
Организира се от кметовете на
Столична община и района, чрез
предоставяне на информация по
подходящ начин.
Подпомагат обучението чрез
поддържане на информация на
интернет страницата си за
намаляване на риска от бедствия и
за начините на поведение и за
защитните мерки.

Съгласно планове и
програми

Ежегодно
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Дейности, които са
предвидени за
изпълнение

2.2.1. Обучение в
системата на
предучилищното,
училищното и висшето
образование за защита
при бедствия

Отговорни структури за
изпълнението на всяка от
дейностите
(водещи и подпомагащи)

Времевата рамка за
изпълнение на всяка
от дейностите

Подпомагащи – 01 РСПБЗН - СДВР,
Дирекция „Аварийна помощ и
превенция“
(Администрацията на Район
„Оборище“ подпомага обучението,
чрез поддържане на информация на
интернет страницата си за
намаляване на риска от бедствия и
за начините на поведение и за
защитните мерки).

Съгласно учебните
програми

3. Тренировки
3.1. Тренировки и
учения на щаба за
изпълнение на задачите
на РПЗБ
3.2. Тренировки и
учения за изпълнение
на задачите от
плановете на
Районната
администрация и
съставните части на
ЕСС
3.3.
3.4. Тренировки по
изпълнение на планове
за защита при бедствия
на пребиваващи в
обекти

Провеждат се по заповед на Кмета
на Столична община

Тренировки - наймалко веднъж годишно
Учения - най-малко
веднъж на 2 години

Администрациите на Столична
община, Район “Оборище“ и
съставните части на ЕСС,
действащи на територията на
района.
ЮЛ и ЕТ, осъществяващи дейност в
сгради и съоръжения за обществено
обслужване с капацитет над 1000
места за посетители, както и в
лечебни заведения за болнична
помощ, училища и детски градини.

Съгласно плановете на
съответните структури

Най-малко веднъж
годишно
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Раздел V. РЕАГИРАНЕ
1. Цел на раздел „Реагиране“ - да регламентира принципите за реагиране,
приоритетите, системите, организационната рамка, функциите и задачите на съставните
части на ЕСС (структурите и организациите на съответното областно/общинско ниво,
партньорски организации), които ще бъдат задействани, развърнати и координирани по
време на бедствие.
Съгласно §1, т. 24 от Допълнителните разпоредби към ЗЗБ, "Реагиране" са
действията, които са предприети по време на или непосредствено след бедствието с цел
спасяване на човешки живот, намаляване на въздействията върху здравето, осигуряване на
обществената безопасност и на основните потребности на засегнатите хора.
В раздел „Реагиране“ се определят оперативните мерки, структурите на ЕСС,
процесите и отговорностите при възникване на бедствие.
2. Основни компоненти на раздела
2.1. Управление при бедствия. Обявяване на бедствено положение.
 Кметът на Столична община организира и ръководи защитата при бедствия в
Столицата. Създава със заповед щаб за изпълнение на столичния план за защита при
бедствия и за взаимодействие с националния и с районните щабове. От своя страна кметът
на Район „Оборище“ издава своя заповед за назначаване на щаб за изпълнение на районния
план за защита при бедствия (Приложение № 2). Щабът изпълнява и функциите по
взаимодействието и координацията със Столичния щаб и елементите на ЕСС.
Контактите с членовете на щаба за изпълнение на РПЗБ са посочени в Списъка за
контакти с членовете на щаба за изпълнение на РПЗБ - Приложение № 3.
Столичният и районният щаб, чрез непрекъсната комуникация извършват следните
основни дейности:
 анализ и оценка на обстановката при бедствие;
 предлагат за одобрение решения относно необходимия обем и ресурсно
осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за
предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за
подпомагането на засегнатото население;
 осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на
бедствието;
 информират, чрез медиите населението за развитието на бедствието, за
предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите
предпазни мерки и действия;
 докладват за хода на провежданите защитни мероприятия.
В щабаовете за изпълнение на плановете за защита при бедствия са включени
представители на всички структури, участващи в реагирането. Кметът на Столична община
със заповед определя ръководител на операциите, който притежава необходимата
експертиза и опит в зависимост от характера на бедствието (чл.31, ал.2 ЗЗБ). Ръководителят
на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените решения на
Столичния щаб по чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗЗБ, осъществява взаимодействието и координацията
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между частите на ЕСС, участващи в изпълнението на дейностите по чл. 19, ал. 1 ЗЗБ в
района на бедствието (чл.31, ал.1 ЗЗБ).
С обявяването на „бедствено положение“ от Кмета на Столична община за цялата
Столична община или за част от районите: се въвеждат в действие столичния и районните
планове за защита при бедствия. Когато бедствието застрашава само територия на Района,
жителите и пребиваващите, кмета на района отправя искане до Кмета на СО за обявяване
на „бедствено положение“. При въвеждане на столичния план за защита при бедствия
управлението преминава на областно ниво. Столичният щаб за изпълнение на столичния
план за защита при бедствия в засегнатите райони на СО продължава да изпълнява своите
функции и задължения, по координацията и управлението на силите и средствата на ЕСС.
При обявяване на „бедствено положение“ ръководителят (кметът на СО) възлага на
членове на щаба изпълнението на определени функции (планиране, операции, логистика),
като сформира съответни секции и техни ръководители, показани на Фиг.1. Той определя и
следните подпомагащи го позиции:
- отговорник за публичната информация – разглежда всички въпроси, свързани с
медиите и координира разпространяването на информация до тях;
- отговорник за взаимодействието (лице/а за връзка с органи и организации) –
поддържа контакт със структурите, участващи в реагирането при бедствие;
- отговорник за безопасността – следи за безопасните условия и предлага мерки за
осигуряване на безопасност на персонала, включен в операциите.
Със Заповед № СОА20-РД09-1415/27.02.2020 г. на Кмета на Столична община за
ръководител на операциите за Столична община е назначен Красимир Димитров – Директор
на дирекция „Аварийна помощ и превенция“- СО.
Информация /Отговорник
публична информация/

Връзка с органи и организации
/лице за контакт/

Ръководител /Кмет
на СО/

Безопасност /Отговорник
по безопасност

Планиране /Ръководител по
планирането/

Операции /Ръководител на

Логистика /Ръководител на

операциите/

логистиката/

Фиг. 1 Основни компоненти на управлението

При обявяване на „бедствено положение“ и въвеждане на ОПЗБ, секция „Планиране“
попълва форми Приложения №№ 6 и 7.
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2.2. Принципи за реагиране в района на действие на РСНРБ /РСС/:
 отговорност – ясно определени отговорни институции за изпълнението на
дейностите;
 ангажираност от всички институции за изпълнението на дейностите;
 реалистичност – резултатите от изпълнението на дейностите следва да са
постижими с наличните ресурси;
 адекватност.
2.3. Идентифицирани в практиката проблеми при реагиране, целящи подобряване на
организацията:
2.3.1. Подобряване на взаимодействието между съставните части на ЕСС:
 Повишаването на готовността, оперативната координация и капацитета за
реагиране на основните съставни части на ЕСС действащи на територията на Район
„Оборище“, чрез участия в провеждането на учения, тренировки и други обучения на
съставните й части и усъвършенстване на нормативната уредба;
 поддържане в готовност на елементите от Националната система за ранно
предупреждение и оповестяване при бедствия (НСРПО), разположени на територията на
Район „Оборище“;
 Участие в провеждането на тренировки за проверка готовността на системите за
ранно предупреждение, оповестяване и информиране;
 Поддържане на актуална база данни за длъжностните лица в различните нива за
управление на Единната спасителна система;
 Познаване на ПЗБ от всички участници на РСНРБ и ЕСС с цел подобряване на
координацията при реагиране при бедствие.
2.3.2. Повишаване на административния капацитет на съставните части на ЕСС за
реагиране при бедствия.
2.3.3. Осигуряване на ключови ресурси в помощ на усилията при реагиране, като
специализирана техника, специализирано оборудване, средства за комуникации.
2.3.4. Засилване на мотивацията за включване и участие в доброволното движение.
2.4. Описание на ролите, функциите и отговорностите при реагиране (Таблица 3):

Таблица 3
Рискове,
съгласно
Функции/задачи
таблица № 1
Земетресение Oповестяване на щаба за изпълнение на
районния план за защита при бедствия

Отговорни структури
СДПБЗН-София, ОД по ССС.
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Рискове,
съгласно
таблица № 1

Функции/задачи
Неотложни мерки за намаляване на
въздействието:
- спиране на електроподаването и
водоснабдяването;
- спиране на движението по застрашени
булеварди, улици и междублокови
пространства;
- гасене на пожари;
- устройване на проходи
-оказване на първа помощ на място на
пострадали и транспортирането им до
лечебни заведения

-осигуряване на обществения ред в
Земетресение района, регулиране на движението,
отцепване на мястото за намеса
Евакуация на населението останало без
подслон

Разсредоточаване на културни и
материални ценности
РХБЗ при инциденти и аварии с опасни
вещества и материали вследствие на
земетресение:
- разузнаване, спасяване на пострадали,
локализиране на разливи, вземане на
проби, извършване на анализи и
ликвидиране на аварии
- извършване деконтаминация на хора,
техника и оборудване

Отговорни структури

ЧЕЗ, ВиК, Софийска вода
05 РУ – СДВР, Столична
общинска полиция /СОП/
01 РСПБЗН
СДПБЗН, ЮЛ съгласно
сключените споразумения по
ЗЗБ
ЦСМП-София, III-то и XVII-то
ДКЦ
СДВР, 05 РУ – СДВР,
Столична общинска полиция
/СОП/
Кметовете на Столична
община и Район „Оборище“,
общинските администрации,
БЧК, ЮЛ съгласно
сключените споразумения по
ЗЗБ
Ръководители на институции
СДПБЗН, 01 РСПБЗН СРЗИ,
РИОС - София, ЦСМП

СДПБЗН, 01 РСПБЗН

Страница 40 от 53

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
ISO 9001:2015 Регистрационен № А-191-QMS15

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 11, факс 02 / 944 16 67 www.so-oborishte.com

Рискове,
съгласно
таблица № 1

Функции/задачи

Ограничаване на разпространението и
ликвидиране на възникнали
епидемични взривове, епидемии и
епизоотии от заразни и паразитни
болести:
- изолиране на района на
Земетресение епидемията/пандемията;
- вземане и анализ на проби;

- локализиране и ликвидиране на
заразите.
Предупреждение
Получаване на информация за мястото
на разливите и има ли пострадали.
Оповестяване
Неотложни мерки за намаляване на
въздействието:
Наводнение

- наблюдение на завирените зони по
булевардите и улиците;
- предприемане на мерки за намаляване
на вредното въздействие на водите
(затваряне апарела на покритата част
на р. Перловска при Птичия пазар,
изпомпване на водата от завирените
зони).

Отговорни структури

05 РУ – СДВР, СОП
СРЗИ, Отдел „Безопасност и
качество на храни” при ОДБХ
- София-град
СРЗИ, Отдел „Безопасност и
качество на храни” при ОДБХ
- София-град, 05 РУ – СДВР,
СОП
НИМХ, МОСВ, ГДПБЗН
ГДПБЗН, РА, ЦСМП, 05 РУ –
СДВР
ГДПБЗН, ОД по РСС
Членове от оперативната
група от щаба на Район
„Оборище“
Кмета на района, 01 РСПБЗН,
Дирекция АБП – СО, ЮЛ
съгласно сключеното
споразумение
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Рискове,
съгласно
таблица № 1

Наводнение

Авария с
източник на
ЙЛ и/или
авария в
АЕЦ, трансгранично
замърсяване

Функции/задачи

Отговорни структури

- спиране на движението
по завирените участъци по булевардите
и улиците;

05 РУ – СДВР, СОП

- осигуряване на обществения ред,
регулиране на движението,
ограничаване
достъпа до завирените места.
Ограничаване на разпространението и
ликвидиране на възникнали
епидемични взривове, епидемии и
епизоотии от заразни и паразитни
болести:
- изолиране на района на
епидемията/пандемията;
- вземане и анализ на проби;
- локализиране
Получаване на информация за мястото
за инцидента или аварията
Привеждане в готовност на силите и
средствата на ЕСС.
Оповестяване
Неотложни мерки за намаляване на
въздействието:
- първоначална оценка на
радиационната обстановка;
- определяне на зоните за сигурност и
контролиран достъп на основа на
резултатите от радиационния
мониторинг;
отцепване на мястото на инцидента и
обозначаване със знаци за радиоактивно
замърсяване;

05 РУ – СДВР, СОП

-дозиметричен контрол на мястото на
инцидента; използване на ИСЗ;

05 РУ – СДВР

СРЗИ, Отдел „Безопасност и
качество на храни” при
ОДБХ - София-град, 05 РУ –
СДВР
СДПБЗН, ЦСМП, ОД ССС
РДПБЗН, 05 РУ – СДВР, РЗИ,
РИОСВ, ОДБХ, ВиК
СДПБЗН-София, ОД по ССС.
СДПБЗН, 05 РУ – СДВР
СДПБЗН, 05 РУ – СДВР

СДПБЗН, 05 РУ – СДВР, СОП

СДПБЗН, СРЗИ, РИОСВСофия
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Рискове,
съгласно
таблица № 1

Функции/задачи

Отговорни структури

-временно извеждане или евакуация
на населението при необходимост

кмета на района, РА

-осигуряване на подходящи места за
безопасно временно съхранение на
радиоактивните източници и
материали до предаването им на ДП
РАО

ГДПБЗН, СДВР, кметовете
на Столична община и
района съгласувано с АЯР

СРЗИ, РИОСВ-София,
-радиационен мониторинг и вземане
Отдел „Безопасност и
на
проби
за
анализ
(почва,
вода,
качество на храни” при
Авария с
храна и др.).
ОДБХ - София-град,
източник на ЙЛ
СДПБЗН
и/или авария в
-организиране на контролни пунктове СДПБЗН, 01 РСПБЗН, 05 РУ
АЕЦ, трансза дозиметричен контрол и
– СДВР , кмета на района,
гранично
деконтаминация
РА
замърсяване
Спасителни операции:
- извеждане на пострадали и оказване 01 РСПБЗН, ЦСМП, IIIто и
на първа помощ от зоната на
XVIIто ДКЦ
замърсяване;
- осигуряване на обществения ред и
05 РУ – СДВР, СОП
регулиране на движението
- извършване деконтаминация на
СДПБЗН, 01 РСПБЗН
хора, техника и оборудване
СДПБЗН, 01 РСПБЗН ,
- временно извеждане или евакуация
кметовете на Столична
на население
община и района, РА
Получаване на информация за
СДПБЗН, ЦСМП, ОД ССС
мястото и вида на катастрофата, и за
Автотранспортни
състоянието на пострадалите.
и железопътни
Оповестяване
СДПБЗН, ОД по РСС
катастрофи
Привеждане в готовност на силите и
СДПБЗН
средствата на ЕСС.
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Рискове,
съгласно
таблица № 1

Функции/задачи

Оповестяване на кмета на района,
РА и щаб за координиране на
спасителните и неотложните
аварийно-възстановителни
работи (НАВР).
Неотложни мерки за намаляване
на въздействието;
- спиране на трафика по
прилежащите булеварди и улици;
- пренасочване на движението по
Автотранспортни алтернативни маршрути.
катастрофи
Спасителни операции :
- изваждане на пострадали,
осветяване зоната за извършване
на спасителни дейности.
- гасене на пожари.
- оказване на първа помощ на
място на пострадали и
транспортирането им в лечебни
заведения
- регулиране на движението,
отцепване на мястото за намеса
Оповестяване
Снеговалежи,
снежни бури и
заледяване

Информация за обстановката на
място
Привеждане в готовност на
силите и средствата на ЕСС.

Отговорни структури
СДПБЗН, ОД по ССС и РСС

05 РУ – СДВР, СОП
05 РУ – СДВР, СОП
01 РСПБЗН, ЦСМП
01 РСПБЗН
01 РСПБЗН, ЦСМП

05 РУ – СДВР, СОП
НИМХ, СДПБЗН, Средства за
масово осведомяване, ОД по
ССС и РСС
01 РСПБЗН, 05 РУ – СДВР
СДПБЗН, 01 РСПБЗН, ЦСМП,
ДКЦ, „Титан София център“
ДЗЗД, „Електротранспорт“ ЕАД,
кмета на района, РА
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Рискове,
съгласно
таблица № 1

Снеговалежи,
снежни бури и
заледяване

Промишлени
аварии свързани
с отделяне на
опасни вещества

Функции/задачи
Оповестяване на кмета и щаба за
изпълнение на районния план за
защита при бедствия
Неотложни мерки за намаляване
на въздействието:
- спиране на движението по
затрупаните булеварди и улици за
движение на МГТ;
- организиране почистването на
булеварди и улици за движение
на МГТ;
- организиране почистването на
вътрешнокварталните улици
Получаване на информация за
мястото, мащаба на инцидента,
вида замърсяване, жертви и
застрашено население
Оповестяване
Неотложни мерки за намаляване
на въздействието:
-отцепване на мястото на
инцидента, определяне на зоните
на безопасност;
-евакуация или временно
извеждане на застрашено
население при необходимост;
-мониторинг на концентрацията
на опасни вещества в
атмосферния въздух и вземане на
проби за анализ (почва, вода)
опасните вещества

Отговорни структури
СДПБЗН, ОД по ССС и РСС

05 РУ – СДВР, СОП
„Титан София център“ ДЗЗД,
„Електротранспорт“ ЕАД,
Регионален инспекторат
Кмета на района, РА,
Регионален инспекторат,
общинските фирми по
снегопочистването
СДПБЗН, 01 РСПБЗН, 05 РУ –
СДВР
СДПБЗН, ОД по ССС и РСС
СДПБЗН, 01 РСПБЗН, 05 РУ –
СДВР

СРЗИ, РИОСВ-София
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Рискове,
съгласно
таблица № 1

Промишлени
аварии свързани
с отделяне на
опасни вещества

Функции/задачи

Отговорни структури

- спиране на движението по
застрашените булеварди и улици;
- установяване на маршрути за
обхождане и/или евакуация

05 РУ – СДВР, СОП

- ограничаване на въздействието
чрез засипване на разлива с
инертни материали на границата
на зоните и ограничаване
попадането на опасни вещества
във водоизточници

СДПБЗН, СРЗИ, РИОСВ-София

- обезопасяване чрез събиране,
СДПБЗН, СРЗИ, РИОСВ-София
преливане в подходящи съдове на
съответните опасни материали.
Спасителни операции:
-извеждане на пострадали от
СДПБЗН, 01 РСПБЗН
зоната на замърсяване
-гасене на пожари

01 РСПБЗН

-осигуряване на обществения ред
и регулиране на движението

05 РУ – СДВР, СОП

-извършване деконтаминация на
хора, техника и оборудване

СДПБЗН, 01 РСПБЗН

-евакуация на засегнатото
население

Кмета на района, ОА

Описанието на ролите, функциите и отговорностите при възстановяване и подпомагане е
направено въз основа на стандартните оперативни процедури чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗЗБ.
2.5. Средства и ресурси, необходими за изпълнение на дейностите:
За изпълнение на задачите за ликвидиране на последствията от бедствия се използват
ресурсите посочени в Приложение № 4.
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2.6. Ред за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване.
2.6.1. Наблюдението се основава на:
 информация и данни, предоставени от физически лица, организации и
институции;
 информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични,
хидрологични, сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични
и други обекти и явления;
 информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни
повиквания с единен европейски номер 112;
 хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от
Националния институт по метеорология и хидрология.
2.6.2. Ранното предупреждение изисква:
 осъществяване на наблюдение за наличието на признаци за предстоящо бедствие;
 анализ на данните от наблюдението;
 вземане на решение от страна на компетентните органи;
 разпространение на предупредителна информация за предстоящо бедствие;
 предприемане на подходящи действия.
Ранното предупреждение се извършва по разпореждане на областния управител, на
кметовете на общини, на кметовете на населени места, на кметските наместници или на
упълномощени от тях служители.

Раздел VI. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
1. Цел на раздела – да се определят мерките, включително ролите, отговорностите,
структурите и дейностите, които могат да бъдат изпълнени в помощ на общността за
възстановяване от бедствия.
2. Основни компоненти.
2.1. Оценки на първоначалните нужди и щетите:
 подслоняване/ настаняване;
 състояние на общността – включващо както степента на персоналните загуби на
собственост, така и нивото на прекъсване на социалните функции;
 инфраструктура – услуги като електричество, вода, транспорт и др.
 здравеопазване;
 поражения за икономиката – прекъсване на нормалната стопанска дейност;
 околна среда – оценка на безопасността и статуса.
Оценката се извършва на база събраната информация от ръководителя на операциите
в процеса на реагирането, ОЦ на СДПБЗН, членовете на щаба за изпълнение на столичния
и районния план за защита при бедствия, проверени сигнали от населението на ЕЕНСП 112,
комисии за оценка на щетите и др.
Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кметовете на
Столична община и района и включва:
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 изхранване и временно настаняване на пострадалите (засегнатите) лица;
 раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите (засегнатите) лица;
 определянето на места за настаняване на пострадалите (засегнатите) лица и
неотложната помощ се извършва съгласно плановете за защита при бедствия;
 при необходимост и по заявките/искания на кмета на района, чрез кмета на СО се
предоставят фургони за живеене, сглобяеми къщи или палатки от централните и
териториалните органи на изпълнителната власт, юридически и физически лица;
 възстановителната помощ се предоставя на физически лица при необходимост от
основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, ако лицата отговарят на
критерии, определени в правилника по чл. 54, ал. 6 от ЗЗБ, наличието на които се
установява въз основа на анкета, извършена от органите на Агенцията за социално
подпомагане;
 възстановителната помощ се предоставя при условия и по ред, определени с
правилника по чл. 54, ал. 6 от ЗЗБ, и не може да превишава стойността на данъчната
оценка на жилището.
Възстановителната помощ се предоставя за:
 частичното възстановяване и/или частичната замяна на конструктивни елементи
на строежа, както и за строително-монтажни работи, с които първоначално изпълнени, но
увредени конструкции и конструктивни елементи, се заменят с други видове или се
извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, след
издаване на разрешение за строеж;
 премахване на строежи, за които е издадена заповед от кмета на Столична община,
съгласно чл. 195, ал. 6 ЗУТ, които поради природно явление с геоложки или
хидрометеорологичен произход са станали опасни за здравето и живота на гражданите,
негодни са за използване, застрашени са от самосрутване и не могат да се поправят или
заздравят.
2.2. Организация на дейностите по възстановяване и подпомагане.
Съгласно чл. 55 от ЗЗБ подпомагането и възстановяването при бедствие включва
предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите (засегнатите) лица
и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие.
Предоставянето на възстановителна помощ на пострадали (засегнати) от бедствието
лица се организира от кметовете на Столична община и района в съответствие с изискването
на ЗЗБ и плановете за защита при бедствия.
Неотложните възстановителни работи след бедствие за обектите, общинска
собственост, се организират от кметовете на Столична община и района, съгласно плановете
за защита при бедствия, а за обектите, държавна собственост – от областния управител и
териториалните структури на министерства и ведомства.
Щабът за изпълнение на районния план за защита при бедствия на база направената
оценка на щетите от групата по т. 2.1 от раздела предлага решения за възстановяване на
жизнено важни услуги за населението.
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Приемането и обобщаването на заявките/исканията от кмета на района за външно
подпомагане по реагирането и възстановяването се координират от началниците на отдели
ФСДЧРБ и АИО, ГРАО и Д в районната администрация.
Заявките се приемат чрез деловодството на районната администрация, електронната
поща и оперативния дежурен по РСС.
Организирането и съхранението на дарения и помощи се извършва от столичната
структура на БЧК. Разпределението, раздаването и отчитане на дарения и помощи се
организира и ръководи от кмета на района, подпомаган от началниците на отдели ФСДЧРБ
и АИ,ГРАО,Д.
2.3. Функции и отговорности при възстановяване и подпомагане
Функции/задачи
Настаняване на население, останало без
подслон в резервен сграден фонд
Осигуряване на палатки, фургони и
сглобяеми къщи за останалите без
подслон.
Осигуряване на продукти от първа
необходимост, лекарства и осигуряване на
питейна вода

Отговорни структури
СДПБЗН, 01 РСПБЗН , кметовете на
Столична община и района, РА
СДПБЗН, 01 РСПБЗН , кметовете на
Столична община и района, РА, БЧК
РА, кмет на района, СРЗИ, БЧК

Осигуряване на резервно водоснабдяване.

В и К, кмета на района, РА

Отстраняване на аварии по преноса и
снабдяването с ел. енергия, природен газ и
горива.
Отстраняване на аварии по комуналнобитовите мрежи.
Определяне степента на разрушения на
сградите и съоръженията и укрепване или
разрушаване на повредени сгради

ЧЕЗ, В и К, Софийска вода

Възстановяване на пътната
инфраструктура

кметовете на Столична община и района,
отдел ИИИКЕ, ЮЛ

Разчистване на булевардите и улиците и
извличане на аварирала техника.

СДПБЗН, кметове на Столична община и
района, ЮЛ съгласно сключените
споразумения

Временно възстановяване на повредени
мостове.

кметове на Столична община и района,
ЮЛ съгласно сключените споразумения

кметове на Столична община и района, ОА
и РА
Кмета на района, отдел УТКС, членове от
РА
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Функции/задачи
Раздаване на помощи на пострадалото
население.

Отговорни структури
кметовете на Столична община и района,
ЮЛ съгласно сключените договори, БЧК,

Оказване на психологична помощ и БЧК, СДВР
психосоциална подкрепа на пострадалите и
на спасителните екипи.
2.4. Източници на финансиране
А / От държавата
За предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия се предоставят
целеви средства, както следва:
1. Финансиране на превантивни действия;
2. Разплащане на непредвидени разходи за НАВР;
3. Неотложни възстановителни работи;
4. Предоставяне на възстановителна помощ;
5. Обезщетяване на физически и юридически лица.
Б / От бюджета на Столична община
В / Външно финансиране – фонд за солидарност на Европейския съюз.
1. Цели на фонда:
- незабавно възстановяване на инженерната инфраструктура на територията на Столична
община, инфраструктурата и предприятията в сферата на енергетиката, В и К,
телекомуникациите, транспорта, здравеопазването и образованието;
- осигуряване на временното настаняване и финансиране на пострадалото население от
бедствие;
- незабавно осигуряване на превантивната инфраструктура и предприемане на мерки за
защита на културното наследство;
- незабавно почистване на засегнатите райони от наводнения.
При бедствия на територията на Столична община и района, във възможно най-кратки
срокове, но не по-късно от 10 седмици от събитието се разработват апликационни форми,
които включват:
- общ размер на нанесените щети;
- приблизителен разход по възстановяване на обекта;
- други източници на финансиране от Европейската общност;
- други източници на национално или международно финансиране, включително публично
и частно застрахователно покритие, което допринася към разходите за възстановяване на
щетите.
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С решение № 2007/162/ЕС, ЕВРОАТОМ създава нов финансов инструмент, като се
финансират следните действия:
- транспортни операции за преодоляване на щети, нанесени от земетресения;
- превенция за недопускане на наводнения на жилищни комплекси, квартали и села на
територията на Столична община;
- подготовка за бързо и адекватно реагиране при възникване на земетресения.
Изградена е информационна система, администрирана от ЕК /Monitoring and information
center /MIK/.
Изградена е система за информация и комуникация при извънредни ситуации / CECIS/.
Финансовият инструмент разполага годишно с бюджет - 50,5 млрд. евро.

Раздел VII. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
1. Цел и основни компоненти на раздел „Мониторинг и оценка“.
1.1. Цел - да осигури основа за наблюдение и оценка на ПЗБ и дейностите по
неговото изпълнение.
1.2. Основни компоненти на раздела:
1.2.1. Принципи и критерии за мониторинг и оценка на ПЗБ;
Мониторингът и оценката са стандартни части от всички ефективни политики или
процеси за управление на риска. Същите осигуряват „обратна връзка“ в рамките на тези
процеси, позволяващи сравнение между действителните и желаните състояния. Това дава
възможност за текущ анализ, с цел подобряване на резултатите и усъвършенстване на
решенията и изпълняване на процесите.
Оценката може да се извърши по време на прегледа на плана, също така може да се
извърши в ключови етапи като средство за оценка на напредъка към целта. Като добра
практика е извършването на периодичен преглед не само на напредъка, но също така и на
актуалността и приложимостта на всеки един раздел от ПЗБ.
1.2.2. Процеса за мониторинг и оценка на ПЗБ за изпълнението на функциите,
дейностите и задачите, възложени с него.
При оценяването дали ПЗБ е адекватен, следва да се преценява дали същият:
 е точен;
 е практически приложим;
 обхваща всички необходими функции;
 осигурява необходимата координация между организациите и институциите
включени в ПЗБ.
Точността се оценява чрез проверка дали:
 съществуват съответстващи, пълни и актуални приложения в ПЗБ;
 връзките към организациите и определените функции и ресурси са пълни и
актуални;
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 структурирането на частите на ЕСС и щаба за изпълнение на ПЗБ съответстват на
тяхното описание в ПЗБ.
Практическата приложимост се оценява като се вземе предвид дали:
 местните власти и партньорски организации включени в ПЗБ са в състояние да
осъществят определените им функции, описани в плана;
 организациите представени в РСНРБ и съставните части на ЕСС на местно ниво
разполагат с необходимите ресурси, за да бъдат в състояние да изпълняват техните функции
описани в ПЗБ.
Обхватът се оценява чрез:
 проверка за наличието на опасности, които не са разгледани в РПЗБ;
 разглеждане на механизмите за въздействие чрез превенция, готовност, реагиране
и възстановяване по отношение на разгледаните рискове;
 оценка на адекватността на съществуващите връзки между РПЗБ и плановете на
участващите организации и институции.
Координацията се оценява, като се вземе предвид дали:
 ролите и отговорностите са ясно дефинирани;
 описанието на това как институциите ще работят заедно в случай на бедствие е
недвусмислено;
 функциите в ПЗБ са ясно описани;
 целите и задачите на ПЗБ са в съответствие с целите и задачите на РСНРБ;
 заложените мерки в ПЗБ са в съответствие с тези в Националния план за защита
при бедствия.
1.2.3. Процес за актуализация и преразглеждане на ОПЗБ, включително за
поддържане на актуални процедури и списъци с ресурси.
Актуализация и преразглеждане на плана се извършва по реда описан в т. 6 от
Раздел I.
Актуализации на плана задължително се правят при организационни промени или
промени в процедурите, както и при други събития, които оказват въздействие по
изпълнението на плана и процедурите. ПЗБ може да се преразглежда по всяко време от
РСНРБ, като може да бъде изменен, допълнен, отменен или заменен по реда на ЗЗБ.
За поддържане актуалността на ПЗБ, включително и на списъците на ресурсите,
периодичността за преразглеждане и актуализиране на плана и начина за осъществяване на
координацията, отговаря - Главният експерт по „Отбранително – мобилизационната
подготовка, защита на населението при бедствия и класифицирана информация“.
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Раздел VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1

Термини и определения – от 2 /два/ листа.

Приложение № 2

Състав на щаба за изпълнение на плана за защита при
бедствия – 1 /един/ лист.

Приложение № 3

Списък за контакти с членовете на щаба за изпълнение на
РПЗБ – 1 /един/ лист.

Приложение № 4

Ресурси за изпълнение на задачите при бедствия – 3 /три/
листа.

Приложение № 5

Структурна схема на СДПБЗН – от 1 /един/ лист.

Приложение № 6

Стандартни оперативни процедури по чл. 29, ал. 2, т. 2 от ЗЗБ3 /три/ листа.

Приложение № 7

Форма на „План за действие“ – 1 /един/ лист.

Приложение № 8

Форма на „Организационна структура за управление при
бедствия“ - 1 /един/ лист.

Приложение № 9

Списък на обекти за обществено обслужване с капацитет над
1000 места за посетители (независимо от тяхната категория по
чл. 137 от Закона за устройство на територията) – 1 / един/
лист.
ИЗПОЛЗВАНИ ДОКУМЕНТИ:

1. Закон за защита при бедствия.
2. Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия.
3. Указания за разработването и готовността за изпълнението на плановете за защита
при бедствия – издадени от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския
съвет.
4. БДС ISO 31000: „Управление на риска – принципи и указания“.
5. БДС ISO 31010: „Управление на риска – методи за оценяване на риска“.
ИЗГОТВИЛ:

Подписът е заличен на основание
Чл.5 от Регламент(ЕС) 2016/679

ВАЛЕНТИН МИНОВ
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ОМП, ЗБ и КИ
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