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                                                                                                                      Приложение №3 

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ 

 

1. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯ.  

 

1. 1. Възстановяване/изграждане на съоръжения.  

 

Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или за изграждане:  

 Сгради и съоръжения, не отговарящи на изискванията за устойчивост на 

въздействия на водите и натоварвания;  

 Сгради с масово пребиваване на хора или съоръжения на потенциално 

опасни обекти и обекти от общинската, областната или националната критична 

инфраструктура, намиращи се на територията на общината. 

 

Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане:  

Към настоящият момент няма данни за набелязване на конкретни съоръжения.  

Отговорните общински звена и длъжностни лица от общинската администрация за 

поддържането на списък от набелязани съоръжения за възстановяване или изграждане, 

както и организирането на цялостната процедура по осъществяването на дейността са 

посочени в Приложение № 9 от основния план за защита при бедствия.  

 

1.2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасните 

обекти и съоръжения.  

Отговорните общински звена и длъжностни лица от общинската администрация 

за изготвянето на задания за извършване на експертиза на състоянието на критичните 

и потенциално опасните обекти и съоръжения, определяни по горната точка, както и 

организирането на цялостната процедура по изпълнението на експертизите са 

посочени в Приложение № 9 от основния план за защита при бедствия.  

 

1.3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на 

органите за управление, силите за реагиране и населението.  

Ранно предупреждение и оповестяване на членовете на общинския Щаб за 

изпълнение на Плана за защита при бедствия, на кметовете и на кметските наместници 
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на населените места на територията на общината, както и на лица за контакт от 

съставните части на единната спасителна система, се извършват чрез Национална 

система за ранно предупреждение и оповестяване /НСПРО/ по телефони. При 

необходимост се оповестяват от дежурният по общински съвет за сигурност.  

Оповестяването на населението се извършва чрез сирените с централно и с 

местно задействане – електрически и ръчни; чрез органите на реда и служители от 

администрацията с използване на конвенционални средства.  

Сигналите, подавани за различните опасности са посочени в Приложение № 13 

от основния план за защита при бедствия. 

  

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

населението.  

Обучението на населението за начините на поведение и действие и за 

изпълнението на необходимите защитни мерки при наводнения се извършва чрез 

предоставяне на информация по подходящ начин.  

В системата на предучилищното и училищното образование се провежда 

обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ в 

съответствие с учебните планове.  

С органите за управление от общинската администрация се провеждат учебни 

занятия за отработване на взаимодействието между органите за управление, силите за 

реагиране и населението при наводнения.  

Отговорните длъжностни лица от общинската администрация за 

организирането на цялостната процедура по обучението на щаба, силите за реагиране 

и населението, са посочени в Приложение № 9 от основния план за защита при 

бедствия.  

 

1.5. Дейности за намаляване на риска.  

За намаляване на риска при възникване на наводнения или ограничаване на щетите се 

предвиждат следните дейности:  

 Детайлно запознаване на личния състав на Щаба за изпълнение на 

общинския план за защита при бедствия (Приложение № 6 от основния план за защита 

при бедствия), на лицата от общинската администрация, както и на лицата за контакт 

от съставните части на единната спасителна система, имащи задължения по защитата 
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при бедствия на територията на общината, с настоящия план за защита при наводнения 

и техните задължения; 

  Разработване на задания за извършване на експертизи за състоянието на 

обекти и съоръжения и стартиране на процедури за тяхното възлагане; 

  Стартиране на процедури за изпълнение на предложенията за 

извършване на превантивни дейности;  

 Обучение на населението за участие в дейностите по защитата при 

възникнали наводнения (разпространение на брошури, състезателни програми).  

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия (Приложение № 7 от 

основния план за защита при бедствия) подпомага кмета на общината за изпълнението 

на дейностите по чл. 65 от ЗЗБ.  

 

2. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.  

 

2. 1. Евакуация, разсредоточаване и временно извеждане на населението.  

Длъжностни лица, които могат да разпореждат евакуация, разсредоточаване и 

временно извеждане на населението.  

За извършване на евакуация, разсредоточаване и временно извеждане на 

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

сгради решение може да вземат:  

 Кмета на общината;  

 Областния управител;  

 Министерския съвет, според засегнатата територия.  

Провеждане на евакуация и разсредоточаване се извършва със заповед на кмета 

на общината, областния управител или от министър – председателя.  

Евакуация и/или разсредоточаване се осъществяват при обявяване на бедствено 

положение или при възникване на опасност от бедствие.  

Ръководството на евакуацията и разсредоточаването се извършва от кмета на 

общината, подпомаган от Щаба и ръководителя на операциите.  

Директорите на училища и детски градини при опасност осигуряват временно 

извеждане или заемане на вторите етажи на сградите на учениците, децата, своите 

служители и пребиваващите на територията на обектите си.  
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Юридическите лица, едноличните търговци и други, осъществяващи дейност с 

рискови вещества и материали, дейност в рискови условия или дейност, която е 

потенциално опасна за работниците и служителите, населението и околната среда, 

осигуряват временно извеждане на своите служители и пребиваващите на територията 

на обектите си.  

Случаи, в които се разпорежда евакуация, разсредоточаване и временно 

извеждане на населението.  

Евакуация, разсредоточаване или временно извеждане на населението се 

изпълнява в следните случаи:  

 При наличие на пострадали в труднопроходими, опасни и недостъпни 

места;  

 При застрашаване на сигурността на хора в зоната на наводнението;  

 При наличие на информация за развитие или възникване на 

допълнителни заплахи, застрашаващи зоната на наводнението.  

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

легло и хронично болните, на които здравословното състояние изисква периодично 

лечение в болнични заведения (например хемодиализа) и хора в неравностойно 

положение.  

Способи и маршрути за евакуация, разсредоточаване и временно извеждане.  

При извършване на евакуация, разсредоточаване или временно извеждане на 

големи групи от граждани в гр. Годеч се организира сборен евакуационен пункт 

(СЕП).  

СЕП се организира на  площада пред  сградата на общината и пред спортна зала 

„Арена  Годеч. При бедствие гражданите се приканват за явяване на посочените места 

за разпределение към местата за временно настаняване.  

На СЕП общината осигурява вода, храна и първа помощ на пострадалите, 

извършва се регистрация на гражданите и се изготвят разчети за извозване.  

Обществения ред се осигурява от органите на МВР.  

Извеждането на нуждаещите се извършва в съответствие с избрания способ за 

извеждане и местата, определени за временно настаняване.  

Определените за настаняване в обекти в гр. Годеч могат да ги заемат пеша, а 

нуждаещите се с помощта на транспорт.  
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За отдалечените места за настаняване при възможност се използват 

съществуващите и неразрушени пътища от техника с нормална проходимост – 

автобуси, леки и товарни автомобили.  

При необходимост от извеждане с използването на техника с висока 

проходимост, се използват и други възможни маршрути до местата за временно 

настаняване.  

Длъжностните лица от общината, които организират заемането на местата за 

временно настаняване на населението, са посочени в Приложение № 9 от основния 

план за защита при бедствия.  

 

2. 2. Места за временно настаняване при наводнения.  

Отговорните длъжностни лица от общинската администрация за организиране 

временното настаняване на нуждаещи се, са посочени в Приложение № 9 от основния 

план за защита при бедствия.  

Когато пораженията са ограничени и при наличие на възможност общината 

може да настани пострадалите в училища, фургони и палатки.  

Към настоящия момент общината не разполага със свободни общински 

жилища, както и с фургони и палатки.  

Спешната медицинска помощ се оказва от центровете за спешна медицинска 

помощ към министерството на здравеопазването.  

Доболнична помощ може да бъде оказвана на място от практикуващите на 

територията на общината лекари, стоматолози и лаборанти.  

Хигиенно-противоепидемичните мероприятия в местата за настаняване се 

осъществяват от Регионална здравна инспекция.  

Готвена храна може да бъде осигурявана от социалния патронаж и кухненските 

блокове в детските градини с помощта на общината.  

Контролът на храните се извършва от Областната дирекция безопасност на 

храните към министерството на земеделието и храните.  

Оборудването, което трябва да притежават местата за временно настаняване, 

включва единствено дюшеци или легла.  

Към настоящият момент общината не разполага с такива, с изключение на 

наличните детски легла в детските градини.  
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При необходимост ще бъде поискана външна помощ от БЧК, държавният 

резерв и други източници. Определени количества при възможност ще бъдат закупени 

от пазара.  

Длъжностните лица от общината, които управляват местата за временно 

извеждане на населението са посочени в Приложение № 9 от основния план за защита 

при бедствия.  

 

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

лекарствени продукти и други от първа и последваща необходимост.  

Длъжностното лице от общинската администрация, което в състояние на 

„бедствено положение” координира цялостната дейност по удовлетворяване на 

нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти, хуманитарни 

помощи и други, е посочено в Приложение № 9 от основния план за защита при 

бедствия.  

Длъжностните лица от общинската администрация, които отговарят за 

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

медикаменти в местата за временно настаняване при бедствия са посочени в 

Приложение № 9 от основния план за защита при бедствия.  

 

2.4. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост.  

Отговорните длъжностни лица за организацията по осигуряването на 

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

Приложение № 9 от основния план за защита при бедствия.  

Оборудването и техниката, които могат да се използват в дейностите по 

осигуряване на проходимост, се осигурява от институциите и собствениците, посочени 

в Приложения № 10 от основния план за защита при бедствия. При необходимост се 

привличат и други собственици, притежаващи подходящо оборудване.  

Към настоящият момент общината не разполага със собствена техника, 

материали и оборудване за разчистване и възстановяване на пътища и пътни 

съоръжения.  

При необходимост ще бъде поискана външна помощ.  
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2.5. Организация на комуникациите.  

Налични средства и възможности за комуникация – мобилни и стационарни 

телефони.  

Телефонните номера на отговорните институции и длъжностни лица, 

изпълняващи функции при обявено бедствено положение, са посочени в телефонен 

указател, съхраняван в помещението на дежурният по Общински съвет за сигурност 

(ОбСС), посочен в Приложение № 11 от основния план за защита при бедствия.  

Длъжностното лице от общинската администрация, което в състояние на 

„бедствено положение” отговаря за координацията на комуникациите и за 

поддържането на телефонния указател при дежурните по ОбСС е посочено в 

Приложение № 9 от основния план за защита при бедствия.  

 

2.6. Законност и ред.  

За осигуряване на реда и законността при обявено бедствено положение на 

територията на общината отговорност носи началника на РУ на МВР - Годеч.  

Длъжностното лице от общинската администрация, отговарящо за 

координацията на специализираните изпълнителни органи (съставните части на 

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

положение е посочено в Приложение № 9 от основния план за защита при бедствия.  

 

2.7. Логистика.  

Редът за взаимодействие и съгласуване между отговорните длъжностни лица, 

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

ръководителя на операциите, за всяка бедствена ситуация, в зависимост от нейните 

параметри.  

Освен посочените длъжностни лица, в екипа, осигуряващ логистиката, участват 

и кметовете и кметският наместник на населените места засегнати от бедствието.  

Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, изпълняващо 

координираща функция по осъществяването на логистичните операции, е посочено в 

Приложение № 9 от основния план за защита при бедствия.  
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2.8. Транспорт.  

Длъжностните лица от общинската администрация, координиращи 

осигуряването на транспорта, са посочени в Приложение № 9 от основния план за 

защита при бедствия.  

Списъкът на институциите и юридическите лица, осигуряващи транспортните 

средства, както и координатите за връзка с тях, са дадени в Приложение № 10 от 

основния план за защита при бедствия.  

 

2.9. Здравеопазване.  

В общината няма здравни заведения, които могат да приемат лежащо болни.  

В сградата на медицински център на гр. Годеч може да се оказва лекарска 

помощ, а тежките случаи, изискващи спешна помощ и хоспитализация ще се извозват 

в столични болници.  

Спешна медицинска помощ на населението от общината се осигурява от филиал 

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

център на гр. Годеч.  

При необходимост може да се разчита на помощта на допълнителни екипи от 

ЦСМП Костинброд и София.  

Общината не поддържа резерв от медикаменти и материали за медицинска 

помощ.  

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

мрежа, според необходимостта. На територията на град Годеч работят 3 аптеки. 

Длъжностното лице на територията на общината, отговарящо за координацията 

на дейностите по оказване на първа помощ е посочено в Приложение № 9 от основния 

план за защита при бедствия.  

 

3. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЯ.  

 

3.1. Сили и средства на държавните структури, разположени на 

територията на общината.  

Силите и средствата на териториалните органи на централната власт за 

реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия на територията на община 

Годеч са посочени в Приложение № 10 от основния план за защита при бедствия.  
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3.2. Сили и средства на юридически лица и еднолични търговци.  

На територията на общината има разположени сили и средства на юридически 

лица и еднолични търговци, посочени в Приложение № 10 от основния план за защита 

при бедствия.  

 

3.3. Доброволни формирования.  

Към общината е създадено и регистрирано доброволно формирование за 

предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и 

отстраняване на последиците от тях в състав от 8 човека.  

 

4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА.  

 

4. 1. Ръководство на организацията.  

Ръководството по превенцията, планирането, подготовката и защитата на 

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

на общината.  

При обявяване на бедствено положение кмета се подпомага от членовете на 

щаба.  

За извършване на спасителни дейности при възникване на голямо наводнение 

на територията на общината кмета на общината със своя заповед определя 

ръководител на операциите.  

При възникване на епидемия или епизоотия, ръководителя на операциите се 

подпомага от представителите на РИОКОЗ и РВМС.  

Методически дейността по защита на населението се подпомага от експертите в 

РД ПБЗН София област и РСПБЗН. 

  

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

при наводнения.  

 

Преди провеждането н неотложни аварийно-възстановителни работи 

/НАВР/ се разузнават и определят:  

1. Маршрутите за придвижване, състоянието на пътищата и пътните 

съоръжения;  
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2. Сградите, застрашени от разрушаване, които не подлежат на укрепване;  

3. Участъците с активизирани свлачища и срутища;  

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

5. Степента на разрушение на елементите от мрежите и съоръженията от 

техническата инфраструктура и вторичните поражения, които са предизвикани от тях;  

6. Възможността за използване на различните видове средства за комуникация;  

7. Възможността за използване на механизирани средства;  

8. Състоянието на хидротехнически съоръжения - реки, диги, и др.;  

9. Състоянието на жп мрежа;  

10. Подходящи места за вертолетни площадки;  

11. Състоянието на епидемиологичната обстановка;  

12. Състоянието на обекти, които могат да предизвикат екологично замърсяване 

на околната среда;  

13. Състоянието на обекти от критичната инфраструктура и стратегически 

обекти.  

По данните от проведеното разузнаване ръководителят на операциите извършва 

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

НАВР и следи за спазването на безопасните условия на труд.  

 

При провеждането на НАВР ръководителят на операциите предприема 

следното:  

1. Уведомява чрез Оперативния център /ОЦ/ електроразпределителното 

дружество за районите с изключено ел. захранване;  

2. Уведомява чрез ОЦ операторите за районите с прекъснато 

водоподаванеабдяване;  

3. Организира извършването на неотложни укрепителни работи в 

полуразрушени сгради и съоръжения;  

4. Организира осигуряването на достъп на механизирани средства и техника до 

засегнатите райони;  

6. Организира извършването на аварийно отводняване на застрашени участъци;  

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

8. Организира разчистването на разрушения;  

9. Организира оказването на съдействие при извършване на НАВР във 

водностопански обекти съгласно аварийните планове.  
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4.3. Ред за привличане на допълнителни сили, разположени извън 

територията на общината.  

Привличането на допълнителни сили се извършва от кмета на общината по 

решение на щаба или по предложение на ръководителя на операциите.  

Искането за помощ се отправя до областния управител, държавни институции или 

други организации чрез оперативния център – София област.  

 

5. РЕД ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА 

СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА 

НАВОДНЕНИЯ.  

 

5.1. Налични системи за ранно предупреждение/оповестяване.  

Ранно предупреждение и оповестяване на членовете на общинския Щаб за 

изпълнение на Плана за защита при бедствия, на кметовете и на кметският наместник 

на населените места на територията на общината, както и на лица за контакт от 

съставните части на единната спасителна система, се извършват чрез Национална 

система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт 

и населението (НСРПО) по телефони.  

Предупреждение и оповестяване на членовете на щаба, на кметовете и на 

кметските наместници на населените места на територията на общината, както и на 

лицата за контакт от съставните части на единната спасителна система може да се 

извърши и от Дежурните по ОбСС по разпореждане на кмета на общината.  

Оповестяването на населението се извършва чрез сирените с централно и с 

местно задействане – електрически и ръчни; чрез органите на реда и служители от 

администрацията с използване на конвенционални средства.  

На територията на град Годеч има изграден елемент от Националната система 

за оповестяване за ранно предупреждение и оповестяване на населението – 3 броя 

акустични сирени, поставени на сградата на Община Годеч, завод АQ ”Магнит”, гр. 

Годеч и мина ”Станянци” ЕООД, с. Станянци. Същите се задействат автоматично от 

определени служители.  

Информация до населението може да бъде предавана и чрез средствата за 

масово осведомяване – радио, кабелни телевизии и електронни медии.  
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Съобщението за евакуация трябва да съдържа: издаващ орган; дата и час на 

издаването; описание на бедствието или опасността; района на бедствието; указания за 

евакуацията – СЕП, места за настаняване, необходими вещи и др., както и време на 

следващо съобщение.  

 

5.2. Отговорни длъжностни лица и функциите им.  

При получено предупреждение.  

Предупреждение за заплаха от наводнение на територията на общината се 

получава при дежурния по общински съвет за сигурност.  

Предупреждението може да бъде получено от дежурния по ОЦ, от телефон 112, 

от дежурен по потенциално опасен обект или по обект от критичната инфраструктура, 

от работещи локални, регионални или национални автоматизирани системи за 

наблюдение и ранно предупреждение, от граждани.  

При получено предупреждение дежурният по общински съвет за сигурност 

уведомява за заплахата кмета на общината. По-нататъшното предупреждение (на сили 

за реагиране и на населението), дежурния по общински съвет за сигурност извършва 

по указание на кмета на общината.  

При оповестяване на:  

 Органите за управление.  

Оповестяват се от дежурния по общински съвет за сигурност.  

 Щаба.  

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

решение на кмета на общината.  

 Силите за реагиране.  

Оповестяват се от дежурния по общински съвет за сигурност при необходимост 

от привличане на сили и средства.  

 Населението.  

Оповестява се чрез сиренната система и електронни средства по искане на 

кмета на общината.  

 

5.3. Схема за оповестяване.  

Схемата за оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и 

населението при наводнение е дадена в Приложение № 12 от основния план за защита 

при бедствия.  
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6. МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.  

 

6.1. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на общината.  

Отговорното длъжностно лице от общинската администрация, ръководещо 

дейностите по възстановяване на услугите и разрушената инфраструктура; 

отговорните лица, ангажирани за определяне на местата и обектите (инфраструктура) 

за възстановяване и степенуване по важност на обектите и отговорните лица за 

извършване на възстановителните работи са посочени в Приложение № 9 от основния 

план за защита при бедствия.  

 

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

Вътрешно за общината подпомагане.  

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

необходимост на нуждаещите се, са свързани с:  

 Уточняване на местата за временно настаняване и броя на засегнатите 

граждани;  

 Уточняване на маршрутите за извеждане;  

 Осигуряване на транспортните средства;  

 Доставка и разпределение на продуктите по местата за временно 

настаняване (включително палаткови лагери) между нуждаещите се.  

 

Ред за извършване на спешни доставки след бедствие:  

 Оценка на потребностите от храни, вода, медицински материали и 

лекарствени продукти;  

 Оценка на възможностите за осигуряване на необходимите потребности 

с ресурси на юридическите лица и едноличните търговци на територията на общината;  

 Осигуряване на транспорт за доставка на допълнителните количества 

продукти;  

 Анализ на възможностите за финансово осигуряване на доставките на 

допълнителни продукти с ресурси на общинския бюджет;  

 Заявка за отпускане на недостигащите средства към 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при Министерски 

съвет (МКВП).  
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Външно за общината подпомагане.  

 

Ред за изготвяне на заявките/исканията:  

 Оценка на допълнителните потребности от недостигащи храни, вода, 

медицински материали и лекарствени продукти;  

 Заявка до оперативния център - София област за насочване към 

възможни доставчици на територията на областта;  

 Осигуряване на транспорт за доставка на допълнителните количества 

продукти;  

 Анализ на възможностите за финансово осигуряване на доставките на 

допълнителни продукти с ресурси на общинския бюджет;  

 Заявка за отпускане на недостигащите средства към МКВП.  

 

Определяне на местата за изпращане на заявките.  

Заявките се изпращат в оперативния център - София област.  

 

Определяне на местата в общината за получаване на помощите.  

Помощите се получават в сградите на кметствата по населени места и/или в 

местата за временно настаняване.  

Длъжностните лица от общинската администрация, отговарящи за определяне 

на нуждите на засегнатото население, изготвяне на заявките, доставките и тяхното 

разпределяне както и длъжностното лице, ръководещо цялостната организация по 

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

 

7. ПРИЛАГАНЕ, ПРЕГЛЕД И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА НА 

ОБЩИНАТА  

 

7.1. Проиграване на плана.  

Проиграването на плана може да се извърши чрез провеждане на тренировка с 

участието на длъжностните лица от щаба, отговорните длъжностни лица по този план, 

лицата за контакт на юридическите и физическите лица, осигуряващи сили и средства 

за защита при наводнения, и кметовете и кметските наместници на територията на 

общината или на част от територията на общината, която е избрана за обект на 

тренировката.  
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Задават се параметри на наводнението, близки до екстремните за територията 

на общината.  

Проверяват се възможностите за доставка на продукти от първа необходимост 

до местата за временно настаняване.  

Проверява се наличието на транспортни средства и възможностите им за 

извеждане на населението до местата за временно настаняване.  

Внасяне на корекции и допълнения в разчетите за осигуряване на необходимите 

ресурси за защита при наводнение.  

 

7.2. Ред за актуализация на плана.  

Планът се актуализира един път на 5 години или при настъпили обстоятелства, 

променили някои от неговите параметри (промяна на риска и необходимостта от 

редуциране на реакцията при реализиране на дадена заплаха).  

Приложенията към плана се актуализират при настъпили промени от 

длъжностно лице от общинската администрация, което е посочено в Приложение № 9 

от основния план за защита при бедствия и се утвърждават от кмета на общината.  

 

8. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА.  

Финансовите средства за осигуряване на изпълнението на плана за защита при 

наводнения на общината са заложени в „Други дейности по вътрешна сигурност”  

Длъжностни лица, отговорни за финансово осигуряване на плана.  

За финансово осигуряване на плана отговаря главният счетоводител.  

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

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

параграфи.  

За допълнителна помощ ще се разчита и на МКВП при Министерския съвет.  

 


