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УТВЪРЖДАВАМ:                                                                  СЪГЛАСУВАЛ: 

         

КМЕТ НА ОБЩИНА                            ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  

БРАЦИГОВО                                                                           НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                           И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА                                                      ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА                                          

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА                                                НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА                                        

ОТ БЕДСТВИЯ ПЕТКО ПЕТКОВ                               ОТ БЕДСТВИЯ СТЕФАН МИРЕВ 

                                                                                                                                 

                           

             

             П Л А Н 
 

ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 

НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 
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РАЗДЕЛ І. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
  

Общинският план за защита при бедствия е разработен на основание чл.9, ал.1, 

ал.2, ал.3, ал.6, ал.10 и ал.11 от Закона за защита при бедствия.  

 

I. Цел на плана: 

1Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от бедствия чрез 

партньорство и по-добра координация; 

2. Намаляване на рисковете от природни и причинени от човека опасности по 

разходо-ефективен начин; 

3. Свеждане до минимум неблагоприятното въздействие на опасностите върху 

човешкия живот, социалната и икономическата структура на общности, 

инфраструктура, собственост и природната среда; 

4. Създаване на способности за реагиране и възстановяване от природни и 

технологични бедствия. 

 

II. Задачи на плана: 

1. Определяне на опасностите и рисковете от бедствия; 

2. Определяне на мерките за предотвратяване или намаляване на риска от 

бедствия; 

3. Определяне на мерките за защита на населението; 

4. Разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за 

изпълнение на предвидените мерки; 

5. Определяне на средствата и ресурсите за изпълнение на дейностите по 

защита; 

6. Начина на взаимодействие между съставните части на Единната спасителна 

система; 

7. Реда за ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система 

и населението при опасност или възникване на бедствия; 

8. Определяне на мерките за възстановяване; 

 

 

 

 



                                                          
ООББЩЩИИННАА  ББРРААЦЦИИГГООВВОО  

 

 3 

Географско описание на община Брацигово: 

     

Община Брацигово попада в Западно Родопската област на Осоговско-Родопската 

зона. В нея се включват части от Бесапарска, Къркарски и Баташки ридове. 

Общината граничи с общините Кричим, Пещера, Батак и Девин. С тях я свързват 

асфалтирани пътища от републиканската пътна мрежа, а с Пловдив и Пещера и 

Ж.П. линия. Най-високите й части са източните склонове на рида Къркария и 

северните склонове на Баташката планина. Между тях е врязана долината на р. 

Стара и нейните притоци, включително р. Равногорска и р. Умишка. Територията 

на Общината е разположена между 300м. и 1400м. надморска височина, а гр. 

Брацигово-420м.Община Брацигово заема територия от 22 177ха, от които 9259ха 

са в поземления фонд, 12 282ха-в горския фонд и 600ха-в регулационните 

граници. Повече от половината – 55,3% от общата площ, попада в горски фонд.  

 

Предназначение на плана 

Планът за Защита при бедствия на община Брацигово е предназначен за: 

1. Членовете на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, имащи 

отношение към намаляването на риска от бедствия и местните структури и 

части на ЕСС, които имат отговорности и задължения по изпълнението на 

Плана за защита при бедствия. 

2. Части на Единната спасителна система: РДПБЗН Пазарджик, ОД МВР 

Пазарджик, ФСМП гр. Брацигово, ОС на БЧК Пазарджик. 

3. Други  структури с отговорности и задължения по изпълнение на Плана за 

защита при бедствия: Областна администрация-Пазарджик, Регионална 

здравна инспекция-Пазарджик, Областна дирекция по безопасност на 

храните-Пазарджик, Регионална инспекция по околната среда и водите- 

Пазарджик, Регионална дирекция по горите-Пазарджик, Областно пътно 

управление-Пазарджик, Регионално управление на образованието- 

Пазарджик, Регионална дирекция социално подпомагане-Пазарджик, 

Басейнова дирекция Източнобеломорски район-Пловдив, Областна 

дирекция Земеделие-Пазарджик, EVN България „Електроразпределение” 

АД-Пловдив, Мрежов експлоатационен подрайон-Пазарджик към 

Електроенергиен системен оператор, Регионален отдел-Пловдив към ГД” 

Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях”. 

4. Общностите на територията на общината, чиято подготовка е важен 

елемент в процесите за справяне с възникнали бедствия. Планът за защита 

при бедствия е предназначен за информиране и запознаване с опасностите 

и рисковете, които застрашават общностите. 
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III. Структура 

Планът за защита при бедствия на община Брацигово съдържа следните 

раздели:  

● Въведение; 

● Профил на риска; 

● Превенция; 

● Готовност; 

● Реагиране; 

● Възстановяване и подпомагане; 

● Приложения; 

 

IV.  Връзка с други планиращи документи, касаещи защитата при 

бедствия 

Планирането на защитата при бедствия се извършва на общинско, областно и 

национално ниво, съгласно чл. 9 ал. 1 от Закона за защита при бедствия. 

Настоящият План за защита при бедствия е във връзка със: 

► Национален План за защита при бедствия; 

► Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия; 

► Национална програма за намаляване на риска от бедствия; 

► Секторни и регионални програми, свързани с намаляването на риска от 

бедствия; 

► Областни програми за намаляване на риска от бедствия; 

► Общински програми за намаляване на риска от бедствия; 

 

V.Процес на разработване и съгласуване на Плана за защита при 

бедствия 

Общинския план за защита при бедствия се разработва от съвета по чл. 65а, 

ал.1 от ЗЗБ и се утвърждава със заповед на областния управител, след 

съгласуване с председателя на съвета по чл. 64а ал.3 от ЗЗБ. Планът за защита 

при бедствия се преразглежда и актуализира най-малко веднъж на 5 години, след 

всяко въвеждане на съответния план, както и при промяна на нормативната 

уредба, свързана с изпълнението му. Планът за защита при бедствия може да се 

преразглежда по всяко време от общинския съвет за намаляване на риска от 

бедствия, като при необходимост може да бъде изменен, допълнен, отменен или 

заменен по нормативно установения ред. 
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РАЗДЕЛ ІІ.  

ПРОФИЛ НА РИСКА 

 

I. ОБОБЩЕНО ОПИСАНИЕ НА ПРИРОДНАТА, СОЦИАЛНАТА 

И ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА, КАКТО И НА 

ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 

  

 1. Социален фактор население.  

 Данни за броя на населението за общината Брациговокъм 24.07.2019год. 

 

 Населено място  Брой на населението 

 Брацигово  4114 

 Равногор  486 

 Розово  389 

 Бяга  1355 

 Козарско  776 

 Исперихово  2148 

 Жребичко  53 

  
2. Уязвими групи:  

Според информацията в Стратегия за развитие на социални услуги в област 

Пазарджик 2016-2020 г, целевите групи включват лица и семейства, които 

ползват или биха се възползвали от социалните услуги. Уязвимостта на 

целевите групи е техен характеристичен белег, който свързваме с 

податливостта им към действието на източниците на риск и неговите 

последствия. В Стратегията са очертани някои общи източници на риск за 

лицата в неравностойно положение:  

 -Неравенство, бедност и социално изключване; 

- Икономическа емиграция;  

- Безработица; 

- Липса на професионална квалификация и образование; 

- Застаряващо население; 

3. Характеристики на рисковите (уязвимите) групи в Община 

Брацигово са: 

- Многодетни семейства; 

- Непълни семейства – родители, които сами отглеждат децата си, самотни    

хора с увреждания, самотни възрастни хора;  

- Непълнолетни майки и родители, с нисък социален статус;  

- Деца с девиантно поведение и противообществени прояви;  

- Семейства в сегрегирани общности (ромски квартали);  
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- Деца и младежи, отпаднали от училище;  

- Безработни; 

- Дете / лице с увреждане или с тежък здравословен проблем;  

- Дете / лице с увреждане, оставащо без доходи в периодите между 

изтичане и сключване на договор по Програма “Личен асистент” или при 

преосвидетелстване от ТЕЛК.  

- Дете / лице с увреждане, безработен член на семейството, непълно 

семейство с родители в пенсионна възраст  

 

Целева група Деца 

1. Деца с увреждания:  

По данни на Дирекция“Социално подпомагане”-Пещера, децата с увреждания в 

община Брацигово са 22. 

2. Деца, претърпели насилие и жертви на трафик;  

По данни на Дирекциите „Социално подпомагане” броят на децата, жертви 

на насилие и трафик, на територията на Община Брацигово е 6 деца. 

3. Деца с противообществени прояви или с риск от отпадане от училище. 

По данни на Дирекциите „Социално подпомагане” броят на децата с 

противобществени прояви или риск от отпадане от училище е 16 деца .  

4. Деца с девиантно повесдение и противообществени прояви:  

    По данни на Дирекциите „Социално подпомагане” броят на децата с 

девиантно поведение и противообществени прояви е 3 деца.  

5. Деца и младежи отпаднали от училище: 

По данни на Дирекциите „Социално подпомагане” броят на децата и 

младежите отпаднали от училище е 2 деца. 

 

Целева група Възрастни: 

 

1. Непълнолетни майки: 

По данни на Дирекциите „Социално подпомагане” на територията на община 

Брацигово има 6 непълнолетни майки.  

2. Лица с Увреждания: 

По данни на Дирекциите „Социално подпомагане” лицата с увреждания са 

560.  

3. Непълни семейства-родители, които сами отглеждат децата си: 

По данни на Дирекциите „Социално подпомагане” на територията на община 

Брацигово има 16 непълни семейства.  

4. Родители с нисък социален статус: 

 По данни на Дирекциите „Социално подпомагане”родителите с нисък 

социален статус са 12. 
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Капацитет за предоставяне на социални услуги за деца: 

 

1. Центрове за обществена подкрепа (ЦОП):  

В община Брацигово функционира център с капацитет – 30 деца.  

2. Дневни центрове за деца с увреждания (ДЦДУ): 

 В община Брацигово е разкрит и функционира дневен център за деца с 

увреждания, който работи със запълнен капацитет  

3. Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ): 

 На територията на община Брацигово е разкрит и функционира  Център за 

настаняване от семеен тип за деца.   

4. Преходни жилища (ПЖ):  

На територията функционират две - на територията на община Брацигово 

5. Наблюдавани жилища (НЖ):  

На територията на Община Брацигово функционира едно наблюдавано 

жилище. Помещенията и сградата отговарят на критериите и стандартите, както и 

на нормативните изисквания.  

 

Капацитет за предоставяне на социални услуги в специализирани 

институции 

Капацитетът на наличните социални услуги в Община Брацигово е 136 

места. С най-съществен принос са социалните услуги: 

● Център за обществена подкрепа – 30 места; 

● Дневен център за деца с увреждания – 14 места; 

● Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – 10 места;  

● Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – 30места. 

● Домашен социален патронаж (общинска дейност) –130 потребителя; 

● Личен асистент – 28 потребителя;  

● Домашен асистент – 20 потребителя;  

● Социален асистент – 9 потребителя. 

 

Обществени сгради: 

 

Народните Читалища на територията на община Брацигово, по населени места са: 

№ по 

ред 

Име на читалище Град/село 

1 "Васил Петлешков -1874" ГРАД БРАЦИГОВО 

2 Св.Св.Кирил и Методий-1929 

год. 

СЕЛО ИСПЕРИХОВО 

https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=202&reg_num=223
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=408&reg_num=445
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=408&reg_num=445
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3 "Никола Йонков Вапцаров-

1903г." 

СЕЛО БЯГА 

4 "Просвета -1911" СЕЛО РОЗОВО 

5 "23-ти Април 1876 г.-1909" СЕЛО РАВНОГОР 

6 "Съгласие -1902 г." СЕЛО КОЗАРСКО 

 

 

Училища и детски градини 

 

На територията на общината общия брой ученици за учебната 2019/2020 г: 
 

НАСЕЛЕНО 

МЯСТО УЧИЛИЩЕ 

БРОЙ 

ДЕЦА 

ДЕТСКИ 

ГРАДИНИ 

БРОЙ 

ДЕЦА 

Гр.БРАЦИГОВО НУ "Васил Петлешков" 116 Здравец 86 

Гр. БРАЦИГОВО СУ “Народни будители” 135 - - 

С.БЯГА ОУ “Христо Ботев” 50 Пъстро Хвърчило 40 

С. КОЗАРСКО - - Вълшебство 16 

С.ИСПЕРИХОВО ОУ "Христо Ботев" 153 Слънчице 86 

 

Пътна инфраструктура 

В северната част на общината, от изток на запад преминава участък от 12,7 km от 

трасето на жп линията Стамболийски – Кричим – Пещера.  

През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна мрежа на 

България с обща дължина 41,4 km:  

▪ Участък от 10,5 km от Републикански път III-375 (от km 4 до km 14,5); 

▪ Участък от 27,5 km от Републикански път III-377 (от km 3,3 до km 30,8); 

▪ Последният участък от 3,4 km от Републикански път III-8004 (от km 9,3 до km 

12,7).Общата дължина на пътищата от републиканската пътна мрежа в община 

Брацигово е 39.4 км.които, са пътища III клас и пътни връзки при кръстовища и 

възли. 

 

СПИСЪК НА МЕСТНИТЕ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БРАЦИГОВО: 

ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

1 PAZ1041 / ІІІ - 375, Бяга - Исперихово / - Козарско - Граница общ. ( 

Брацигово - Кричим ) - Кричим / ІІІ - 866 / 

Брацигово, 

Кричим 

2 PAZ1042 / ІІІ - 377, Брацигово - Равногор / - Розово - гробищен парк Брацигово 

https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=462&reg_num=505
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=462&reg_num=505
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=676&reg_num=734
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=1106&reg_num=1234
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=2077&reg_num=2343
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-375
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-377
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-8004


                                                          
ООББЩЩИИННАА  ББРРААЦЦИИГГООВВОО  

 

 9 

3 PAZ1043 / ІІІ - 377 / Брацигово - Граница общ.( Брацигово - Пещера ) -

Капитан Димитриево - / ІІ - 37 / 

Брацигово, 

Пещера 

4 PAZ2045 / ІІІ - 375 / Исперихво - Козарско - Жребичко Брацигово 

5 PAZ3040 / ІІІ - 375 / Бяга - жп гара Бяга Брацигово 

6 PAZ3046 / ІІІ - 377 / Равногор - лет. В.Петлешков Брацигово 

7 PAZ3047 / PAZ1042 / Розово - лет. Розовски вриз Брацигово 

8 PAZ3048 /III-377/Равногор – Граница общ. (Брацигово - Батак) - м. Вълча 

поляна /III-379/ 

Брацигово, 

Батак 

  

 Здравни структури на територията на община Брацигово 

Населено място Здравен кабинет 

   

Стоматологичен 

кабинет 

Аптека 

 

гр. Брацигово 4 броя 5 броя 3 броя 

с. Исперихово 1 брой 2 броя - 

с. Равногор 1 брой - - 

с. Козарско 1 брой 1 брой 1 брой 

с. Жребичко - - - 

с. Розово 1 брой - - 

с. Бяга      1 брой 1 брой 1 брой 

На територията на град Брацигово е разкрит филиал на спешна медицинска 

помощ, който обслужва всички население места в общината. Щатните длъжности 

заемани във ФСМП са както следва:  

- Лекар 1брой;  

-  Фелдшери 2 броя;  

- Медицински сестри 5 броя; 

- Шофьори 5 броя.  

- Линейка 1 брой.  

 

Структури на МВР в община Брацигово 

На територията на община Брацигово има разкрита стуктура на МВР-полицейски 

учатък и участък на Районна служба пожарна безопасност и защита на 

населението. Щатните длъжности заемани в съответните стурктури са както 

следва: 

- За РСПБЗН – участък Брацигово-12 щатни пожарникари работещи на 

сменен режим в град Брацигово, които обслужват един пожарен автомобил. 

- За РУП гр.Пещера-участък Брацигово- 1 ст. инспектор,1полицейски 

инспектор, 2 младши полицейски инспектора, 1 мл. експерт, 6 патрулни 

постови и 1 патрулен автомобил.   
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Хидротехнически съоръжения. 

 На територията на община Брацигово има четири язовира: язовир Бурово 

блато, язовир Гечево блато, язовир Вриз и язовир Чорбаново. Всички язовири се 

използват за напояване на земеделски площи. С изключение на язовир Вриз 

другите три  са потенциално опасни, тъй като при нарушаване на целостта на 

язовирните стени пряко ще бъде застрашен животът и здравето на населените 

места Козарско, Исперихово и Брацигово, както и инфраструктурата им. 

Подпорните стени на язовирите са изградени от земен насип с каменна броня 

откъм мокрия откос.  

 

Микроязовири намиращи се на територията на община Брацигово са:  

№ 

по 

ред 

Язовир; Поземлен имот № Землище Залята 

площ 

(дка) 

Работен 

обем 

(м3) 

1 Гачево блато, имот 

№06207.4.1369 

град Брацигово 180,00 864 000 

2 Бурово блато, имот 

№06207.4.1227 

град Брацигово 80,00 422 000 

3 Вриз, имот №06207.3.480, 

местност Грамадите 

град Брацигово 30,00 25 000 

4 Чорбаново, имот №000012 Община Брацигово, село 

Розово 

25,00 86 000 

5 Бяга, имот №000393 

местност Коручешма 

Сдружение за напояване 

„Стара река”, село Бяга 

25,00 160 000 

  

Промишлена инфраструктура на територията на община Брацигово 

№ 
по 
ред 

Име на предприятието 
Вид на 

предприятието 
Местонахождение 

(землище) 

1. 2. 4. 7. 

1 ЕТ"Мечта - Методи Аврамов" 
Производство на хляб, 

хлебни и пресни 
сладкарски изделия ул." Пета" с. Козарско 

2 " Прима - ТТ" ЕООД 
Производство на хляб, 

хлебни и пресни 
сладкарски изделия 

ул." Тридесет и четвърта" № 
37 с. Козарско 
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3 " Таногруп" ЕООД 

Производство на закуски 

ул. " Тридесет и трета" № 2 с. 
Козарско 

4 " Интер Д" ООД 
Производство на млечни 

продукти 
ул." Първа" № 49 с. Козарско 

5 " Санк" ООД 
Производство на 

алуминиева дограма 
ул." Първа" №  с. Козарско 

6             " Фотекс" оод Дървопреработващ цех " Стопански двор" в с. 
Козарско 

7 "Джортани" ЕООД 
Производство на 

биоцидни препарати 
ул." Двадесет и втора" в с. 

Козарско 

8 " Фармахим вест" ООД 
Производство на 

гранулирани храни за 
животни 

ул." Двадесет и втора" в с. 
Козарско 

9 "Валкин лес"ЕООД Дървопреработващ цех " Стопански двор" в с. 
Козарско 

10 "Тивес козмитик" ООД 
Цех за производство на 

козметични изделия " Стопански двор" в с. 
Козарско 

11 "ВВС Лес 88" ЕООД Дървопреработващ цех " Стопански двор" в с. 
Козарско 

12 " Монд Дивелъдмент"ЕООД 
Производство 
на зеленчуци, 
( оранжерии) м. Оранжерии в с. Козарско 

13 " Дида Т" ООД 
Цех за производство на 

обувки 
ул." Първа " № 48 с. Бяга 

14 "Самас" ООД 
Предприятие за 

преработка на плодове и 
зеленчуци  м. "Сини дол" с. Бяга 
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15 " А - Консерв" ЕООД 
Предприятие за 

преработка на плодове и 
зеленчуци Стопански двор в с. Бяга 

16 ЕТ" Иван Тончев - Аквамарин ИТ" Дървопреработващ цех 

"Стопански двор" в с. Бяга 

17 "Булфорест 2006" АД Дървопреработващ цех 
м."Свети спас" в землището 
на гр. Брацигово 

18 "Бял бор"АД Дървопреработващ цех 
м."Свети спас" в землището 

на гр. Брацигово 

19 ЕТ "Карт инвест - Георги Карталов" 
Обработка на скални 

материали бул."Трети март" № 93 гр. 
Брацигово 

20 "БГ Хаус" ЕООД 

Производство на 
сглобяеми къщи, 

дървена дограма и 
мебели 

бул."Трети март" № 71  гр. 
Брацигово 

21 "Д+Д"ООД 
Производство на 

пластмасови изделия" бул."Трети март" № 101 гр. 
Брацигово 

22 Кооперация " Сила" 
Дървопреработвателно 

предприятие бул."Трети март" № 77 гр. 
Брацигово 

23 "Фида" АД Шивашко предприятие бул."Трети март" № 77 гр. 
Брацигово 

24 "Спектър керамик" ООД 
Изработка на керамични 

изделия бул."Трети март" № 70 гр. 
Брацигово 

25 "Спектър керамик Г" ЕООД 
Производство на 

керамични изделия бул."Трети март" № 70 гр. 
Брацигово 

26 "Кератек" груп" ЕООД  
Производство на 

керамични изделия м. Спукани поляни" гр. 
Брацигово 
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27 "Маринови и сие" ЕООД 
Производство на 

алуминиева дограма бул."Трети март" № 74   гр. 
Брацигово 

28 " Григори - ЮР" ООД 
Производство на 

алуминиева дограма ул." Никола Генчев"№ 60 гр. 
Брацигово 

29 " Мрамор Риолит - Б" АД 
Обработка и търговия на 

скално - облицовъчни 
материали 

м. Грамадите в землището на 
гр. Брацигово 

30 "Вомад 06"ЕООД 
Обработка на скални 

материали 
ул." ген. Никола Генчев" 

31 "Орешака В. Х." ЕООД Дървопреработващ цех 

бул." Трети март" № 

32 ЕТ" Стромон Е -1 - Димитър Китов" Дървопреработващ цех 

бул." Трети март" № 131 

33 " Братя Пашкулеви"ООД 
Строителство на 

жилищни и нежилищни 
сгради 

м. Грамадите в землището на 
гр. Брацигово 

34 "Каомет" ЕООД 
Производство на 

емайлирани съдове 
бул." Трети март" № 96 

35 ЕТ" Алин - Александър Радев" Производство на мебели 

бул." Трети март" № 74 

36 ЕТ" СЮМ - Стоян Младенов" 
Производство на 
бетонови изделия 

м. Перето в с. Исперихово 

37 "Равногор"ООД 

Млекопреработващо 
предприятие, 

производство на мляко и 
млечни продукти 

м. "Конарника" в землището 
на с. Равногор 

38 ЕТ" Дида 98 - Диана Коланева" 
Дървопреработвателно 

предприятие  
стопански двор с. Равногор 
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39 ЕТ" Елен - Иван Петров" 
Дървопреработвателно 

предприятие  
Стопански двор  в с. Розово 

40 " Дивел - 60" ЕООД Сладкарски цех 

ул." Първа" № 34 в с. Розово 

 

II. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ/ РИСКОВЕТЕ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЯХНАТА ВЕРОЯТНОСТ И 

ПОСЛЕДСТВИЯ. 

 

Опасност от земетресение 

Земетресенията са в резултат от рязкото освобождаване на натрупаната в земните 

недра енергия. Силата на земетресенията се оценява чрез два различни по своята 

физическа същност показатели: сеизмична интензивност и магнитуд. 

Сеизмичната интензивност е свързана с ефектите от земетресението върху 

земната повърхност. Сеизмичната интензивност се определя на базата на скали, 

които описват макроефектите от земетресенията: как хората са усетили 

земетресението; какви са предизвиканите повреди и/или разрушения в сградите; 

какви са ефектите върху терена. Магнитудът дава оценка за енергията на 

земетресението, а не за въздействието му върху почвата, сградите и 

съоръженията. Магнитудът се измерва по десетобалната скала на Рихтер, като 

земетресения с магнитуд 9-9.9 са изключително силни и е възможна промяна на 

релефа в района на епицентъра, а земетресения над 10 степен са катастрофални за 

цели континенти или за Земята. 

Земетресенията са опасни не само с прякото си действие върху сградите и 

съоръженията, но и с вторични поражения: прекъсване на инфраструктурни 

системи- водопроводи, канализации, газоснабдяване, електрозахранване, жп 

линии, телефонни и други комуникации. При много силни земетресения водата 

във водопроводите може да е силно замърсена и негодна за употреба. Възможни 

са големи пожари, токсични замърсявания, наводнения в следствие на повредени 

изкуствени водни съоръжения. Възможно е и активизиране на свлачищни 

процеси и втечняване на почвите. България попада в активната сеизмична област 

на Средиземно море. Значително влияние оказва и сеизмичната област на 

Карпатите. На нашата територия най-опасни са следните сеизмични зони: 

Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската.  

Пазарджишка област попада в Средногорския сеизмичен район, който включва 

Софийска-Маришка и Тунджанска сеизмични зони. Маришката зона обхваща 

средното течение на р. Марица в районите на Пазарджик, Пловдив и 

Димитровград. Огнищата на земетресенията имат дълбочина 10-100 км и 
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магнитуд 7.1-7.5 по Рихтер. С най-висока интензивност (10) е района на Пловдив, 

Чирпан, Първомай.  

Друг сеизмичен район, който оказва влияние в областта е Рило-Родопския 

сеизмичен район, който включва Струмската, Местенската и Велинградската 

зони. Велинградската зона обхваща горното течение на река Марица. 

Земетръсното огнище има дълбочина около 100 км и магнитуд 7-8 по Рихтер. 

Има основна линия на разлом Велинград- Самоков. Вероятно земетресение с 

епицентър гр. Велинград би засегнало всички общини на територията на 

областта. 

  

 Европейската макросеизмична скала (EMS-98)за оценка на 

интензивността 

Степен Описание 
Ефект върху 

населението 

Ефект върху 

инфраструктурата 

1 Микроземетресения Не се усещат — 

2 Много слаби 
Усещат се 

случайно 

Горните етажи на 

сградите се клатят 

3 Слаби 

Усеща се леко 

люлеене или 

треперене 

Вибрации на прозорците и 

вратите; висящите 

предмети се клатят едва 

забележимо 

4 Умерени 

Трудно се 

усещат извън 

сгради, в сгради 

се усещат от 

много хора 

Прозорците, вратите и 

домакинската посуда 

трака; висящите предмети 

се клатят 

5 Силни 

Усещат се извън 

сгради; спящите 

се събуждат 

Сградите вибрират силно; 

висящите предмети се 

клатят силно; някои 

предмети падат 

6 Слаборазрушителни 
Хората напускат 

сградите 

Падат леки предмети; 

слаби повреди по 

сградите 

7 Разрушителни 

Хората 

панически 

напускат 

Местят се мебелите; 

падат тежки предмети; 

пукнатини по стените на 
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сградите сградите; леки повреди по 

комините 

8 Силноразрушителни — 

прекатурват се мебели; 

падат комини; големи 

пукнатини по стените на 

сградите; по-нестабилните 

сгради са частично 

разрушени 

9 Деструктивни — 

Подпорите и колоните се 

усукват; повечето сгради 

са частично разрушени, а 

някои от по-нестабилните 

са напълно разрушени 

10 Унищожителни — Разрушени сгради 

11 Опустошителни — 
Голяма част от сградите 

са разрушени 

12 
Напълно 

опустошителни 
— 

Всички сгради намиращи 

се под или над земната 

повърхност са разрушени 

или непоправимо 

повредени 

 

Опасност от наводнение 

Наводнението е временно заливане с вода на значителна територия в резултат на 

природни сили или разрушени хидротехнически съоръжения (язовирни стени, 

диги и други). Наводненията са бедствия, които се пораждат преди всичко от 

силно нарастване на речния отток, вследствие на обилни и проливни дъждове, 

интензивно снеготопене, заприщване на речните корита или нарушена 

проводимост на коритата. В някои случай наводнения могат да се получат от 

несинхронизирано изпускане на води от язовири от няколко поречия и събиращи 

се в главна река, но може да са от дейности на човека (изхвърляне на строителни 

отпадъци в речните корита, незаконно строителство в заливни зони, обезлесяване 

и земеползване в заливни тераси и други), разрушаване на язовирни стени или 

други хидротехнически съоръжения (използване на материала от дигите и 

нарушаване на техните функции). Някои от тях се образуват бавно, докато други 

се появяват само за броени минути. Наводненията са едни от най-

катастрофалните природни бедствия и засягат милиони, всяка година, по целия 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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свят. наводненията причиняват големи щети и разрушения. Водната вълна влачи 

със себе си най-различни предмети- клони, дървета, коли, скали, които и 

придават разрушителна сила. Наводненията могат да разрушат пътища и 

водопроводи, да разрушат мостове и други съоръжения, да унищожат реколтата, 

да разрушат сгради и селскостопански постройки. Често наводненията вземат и 

човешки жертви. 

- Речни наводнения- Този тип наводнения се появят във всички видове 

речни басейни, от най-малките потоци до най-големите реки. В действащия 

План за управление на риска от наводнения на Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район са представени данни за определените райони 

със значителен потенциален риск от наводнения. Риск от наводнения в 

различна степен и по различни причини съществува за всички населени 

места, през чиито територии преминават потоци, дерета или реки. 

- Наводнения в следствие преливане на язовир или повреда на язовирна 

стена- Този тип наводнения са неочаквани и бързи, с висока скорост на 

водата, а последиците за населените места и инфраструктурата са 

катастрофални. Времето за реакция е минимално. На територията на 

общината има четири язовира, които са потенциално опасни и могат да 

засегнат пряко населението и инфраструктурата в Община Брацигово. Това 

са: 

  

 ► Язовир Бурово блато, който е с работен обем 44 000 м3. Максималните 

възможни последици за обекта са разрушаване  на язовирната стена и образуване 

na висока вълна, застрашаваща населението и инфраструктурата на град 

Брацигово 

  

► Язовир Гачево блато, който е с работен обем 864 000м3. Максималните 

възможни последици за обекта са разрушаване  на язовирната стена и образуване 

na висока вълна, застрашаваща населението и инфраструктурата на  селата 

Козарско и Исперихово 

  

 ► Язовир Вриз, който е с работен обем 25 000м3. Максималните възможни 

последици за обекта са разрушаване  на язовирната стена и образуване na висока 

вълна, застрашаваща път PAZ III377 Пещера-Брацигово-Равногор, както и 

земеделски земи на територията на общината. 

  

►   Язовир Чорбаново, който е с работен обем 86 000м3. Максималните 

възможни последици за обекта са разрушаване  на язовирната стена и образуване 

na висока вълна, застрашаваща път PAZ III377 Пещера-Брацигово-Равногор, 

както и земеделски земи на територията на общината. 
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- Наводнения от повреда на хвостохранилища и шламохранилища-   

Хвостохранилището е съоръжение използвано за съхраняване на странични 

продукти от минни операции след отделянето на рудата от скалата. 

Обикновено се изгражда база или начална стена, която се издига 

постепенно, докато се напълва със смес от вода и отпадъци. Материалите, 

използвани за издигане на стената, могат да включват самите утайки и 

пръст.На територията на община Брацигово има едно шламохранилище  на 

фирма “Мрамор-Риолит–Б” АД, което е построено през 1988 г. за 

пречистване на отпадните води, получени от обработката на скални 

материали. Изградено е в местността “Света Троица” на площ от 22 дка. 

Проектният обем е 35 440 куб. м. 

 

Опасност от ядрена или радиационна авария 

Радиоактивните вещества, постъпили в организма на човека създават 

предпоставки за възникване на болестни състояния (лъчева болест, различни 

видове рак) и нарушават основни функции на човешкия организъм.  

Радиоактивността може да бъде естествена и изкуствена. 

►Естествената радиоактивност се наблюдава на цялата планета. Към 

естествените източници на йонизиращи лъчения спадат космическите лъчи и 

радиоактивните вещества в природата. Опасност от радиоактивно замърсяване 

може да възникне вследствие на радиационна авария в АЕЦ “Козлодуй” или 

пренос на радиоактивни вещества при аварии на ядрени централи в други страни. 

При радиационна авария хората могат да получат облъчване вследствие на 

радиоактивно замърсяване: външно, при престояване в замърсен район и 

вътрешно- чрез вдишване на радиоактивен прах и приемане на замърсени 

хранителни продукти и вода. Особеното в радиоактивното замърсяване е, че то не 

се усеща от човека- няма мирис, цвят или вкус. Изотопите изхвърлени във 

въздуха имат период на полуразпад от части от секундата до милиони години. 

Вследствие на замърсяването на околната среда с радиоизотопи и попадането 

им в организма на човека се предизвикват различни физични, химични и 

биологични процеси, които от своя страна могат да доведат до увреждания- 

ракови заболявания и генетични увреждания. 

       

 Опасност от пожари 

 Пожарът е горене, разпространяващо се без контрол във времето и 

пространството, характеризиращо се с отделяне на топлина, придружено с дим 

или пламъци, или и двете. Пожарът може да заплашва човешки живот и здраве, 

материални ценности или околната среда. 

- Горски пожари- Характерно за горските пожари е, че те се 

разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0
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труднодостъпни места за техника и хора. Нанасят огромни щети на горския 

фонд, флората и фауната, и могат да доведат до екологична катастрофа. 

Често взимат човешки жертви и представляват опасност за населените 

места в близост до горските масиви. Вследствие на вятъра и турболетните 

въздушни течения при пожар, фронтът на пожара често променя посоката 

си. Сухото време, изсъхналата растителност и вятъра са фактори, които 

бързо усложняват пожарната обстановка. Горските пожари се разделят на 

низов, върхов и подземен (торфен), с различна скорост на развитие и 

различни начини и способи за гасене. При 99% от горските пожари, 

причините са в човешка дейност (небрежност или умисъл) и 1% се 

причиняват от природни явления. Ликвидирането на горски пожар изисква 

значителен технически и човешки ресурс. В предвид, че 55% от 

територията на общината е заета от горски площи, рискът за мащабни 

горски пожари със значителни екологични и материални щети е напълно 

реален. Застрашени са всички населени места и обекти в близост до горски 

масиви, като опасността е най-висока при близост с иглолистните и 

смесените гори. Рискови са масивите във високо планинските села, а 

именно: село Равногор, село Жребичко село Розово. Общата горска 

територия на общината  е 22 177ha преобладаващата горска растителност е 

иглолистна и  широколистната.  

- Пожари в земеделски земи, пасища и необработваеми площи. Този тип 

пожари възникват ежегодно на територията на страната. Подобно на 

горските пожари, продължителните засушавания, изсъхналата растителност 

и вятърът са фактори, които способстват за бързото им развитие. Пожари в 

необработваеми земи са характерни и през зимните месеци в периодите със 

сух студ. Характерно при тях е бързото развитие, особено при наличие на 

вятър. В такава обстановка линейната скорост на разпространение на огъня 

в житни масиви може да достигне до 500-580 метра/ минута. Подобен тип 

пожари нанасят огромни загуби на житни култури, лозови и овощни 

масиви, унищожават кошери, флората и фауната в района на пожара. Често 

са причина за разпространението на огъня в горски масиви. Представляват 

опасност за населените места, транспортните средства и за хората и 

животните в зоната на пожара. Често вземат и човешки жертви. 

- Пожари в урбанизирана територия.Пожарите в жилищни и обществени 

сгради се характеризират с висока температура и обилно димоотделяне, 

поради високо горимо натоварване и използваните изкуствени материали. 

Този тип пожари могат да доведат до голям брой жертви и силни 

обществени реакции. В зависимост от степента на застрояване на 

територията и в съчетание с природни фактори (суша или силен вятър) е 

възможно огъня да обхване голям брой сгради и да предизвика значителни 
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материални щети и човешки жертви. Възможно е да се наложи мащабна 

евакуация и много жители да останат продължителен период без дом. 

Рисков е зимния отоплителен сезон, при който отоплителните уреди и 

човешката небрежност се явяват като основни фактори за възникване на 

пожари в сградите. 

 

Опасност от промишлена авария. 

Авария е опасно произшествие от техногенен характер, което може да доведе до 

големи разрушения при дадения обект или в околната среда, както и да застраши 

живота на хора. Когато аварията е свързана с раняване на хора или причиняване 

на смъртта им, тя се нарича катастрофа. В зависимост от технологичните процеси 

и използваните вещества в производството е възможно да се получат опасни 

разливи с изпарения, възникване на взрив или пожар с отделяне на опасни 

продукти на горене, чрез които в зависимост от посоката на въздушните течения 

да се получи загазяване на определени територии, да се наложат ограничения на 

жители на населени места, включително и да се извърши евакуация. Възможно е 

да има човешки жертви, значителни материални и екологични щети. 

 

Опасност от обилни снеговалежи и снегонавявания 

Обилните снеговалежи предизвикват нарушения в електроснабдяването, 

водоснабдяването, телекомуникациите, транспортните услуги, образованието, 

болничната дейност и други услуги за населението. Натрупването на тежък сняг 

по покривите на сградите може да доведе до разрушаване на конструкциите. В 

планините могат да се образуват лавиноопасни натрупвания, които да 

предизвикат животозастрашаващи лавини. При топене на снега от покривите на 

сградите често възникват малки лавини, които могат да застрашат минувачи и 

паркирали автомобили. Големи ранни снеговалежи могат да нанесат значителни 

поражения на дървета. Рязкото снеготопене може да е предпоставка за 

наводнения. Снегонавяването е неблагоприятно климатично явление от обилен 

снеговалеж съпроводен със силен вятър. Рискови за снегонавяване са откритите и 

равнинни части но е възможно да се образуват и в открити планински части. 

Преспите могат да блокират автомобилни и железопътни трасета.  

 

Опасност от поледици и обледявания- 

Обледяването е явление, което се наблюдава ежегодно в България. Географското 

положение на страната спрямо пътищата на зимните Средиземноморски циклони 

е особено благоприятно за интензивни обледявания , затрудняващи нормалното 

функциониране на различни технически съоръжения (електропроводи, антени, 

мачти и др.) и често водещи до аварии по тях. Обледяванията могат да 

предизвикат падане на дървета върху съоръжения и сгради и да блокират основни 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
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пътища и нарушаване на основни услуги за населението. Най-застрашени  в това 

отношение са планинските части на общината, където съществуват оптимални 

условия, както за интензивни отлагания, така и за продължителното им 

задържане, но е възможно да се образуват и в равнинната част при температурна 

инверсия. 

Опасност от свлачища и срутища 

Свлачища възникват най-чисто при склонове, където сравнително 

водопропускливи разновидности (песъчливи глини, глинести пясъци, 

глини) залягат върху водонепропускливи скали, също така при наклонени 

пластове от седиментни скали. Активни причини са колебанията на нивата 

на подземните води, навлизане на повърхностни води, земетресенията, 

работата на тежки машини, строителството. Свлачищата се характеризират 

с някои основни признаци – нарушен микрорелеф на склона, наличие на 

пукнатини в почвата, наклонени дървета , пукнатини в сградите, наличие на 

заблатявания и извори на различни нива по склона. На територията на 

община Брацигово има регистрирано едно свлачище от Геозащита Перник, 

което е със следните координати: с. Жребичко, път PAZ 2045 /III-375/ - 

Исперихово - Козарско – Жребичко Х: 24.421251; У: 42.038748; Z: 

670.00000. Засегнатата площ е 0.62 дка 

- Срутища – внезапно нарушаване на устойчивостта на стръмни склонове от 

сравнително твърди почви или скали, което често се наблюдава по 

пукнатини. При срутищата повърхнината на плъзгане обикновено е по-

стръмна от 45 градуса. 

 

Опасност от силни бури 

 Бурята е метеорологично явление, свързано със силно раздвижване 

на атмосферата, засягащо земната повърхност. То може да включва 

силен вятър, гръмотевици и светкавици (гръмотевична буря), силни валежи или 

различни материали, носени от вятъра (пясъчна буря, снежна буря и други). 

Бурите възникват, когато в система от високо налягане се формира център 

на ниско налягане.  
Опасност от градушки 

Градушката е атмосферно явление, което се наблюдава главно през по-

топлите месеци на годината. В зависимост от циркулацията на атмосферния 

въздух и рязкото му охлаждане през пролетта или лятото, парата придобива 

твърдо агрегатно състояние във вид на ледени топчета в различни размери. 

Те могат да бъдат с големина от оризово зърно до орех. В крайни случаи 

може и да са по-големи. Градушката пада във вид на твърд валеж. Заради 

голямата маса на ледените елементи те се движат с голяма скорост и сила от 

огромна височина към земята. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%8A%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%81%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1


                                                          
ООББЩЩИИННАА  ББРРААЦЦИИГГООВВОО  

 

 22 

 

 

 

Опасност от продължителни засушавания 

Продължителен безвалежен период със съпътстващи го повишена 

температура, намалена влажност, повишена евапотранспирация и 

изпарения; дефицит на почвената влажност с проявление на сух 

коренообитаем почвен слой и нарушен воден баланс в почвата, с влияние 

върху развитието на растенията и техните добиви и условията за развитие 

на организмите в почвата; отчетливо намаление на водните ресурси – 

повърхностен и подземен отток, намалено подхранване на язовири, водоеми 

и влажни зони със съпътстващи ги въздействия по отношение на природата, 

екосистемите и хората; пряко отражение на недостига на вода върху 

водоснабдяване, водопотребление, напояване, воден транспорт, 

електропроизводство и др. 

 

Опасност от железопътна катастрофа. 

Извършва превоз на пътници и товари като капацитета на влаковите композиции 

надхвърля значително капацитета на превозните средства на автомобилния 

транспорт. Превозват се големи обеми от различни товари, които понякога са 

опасни вещества. Броят на пътниците в пътническите влакови композиции също 

понякога е значителен. При превоз или товаро-разтоварни дейности е възможно 

да се получат тежки аварии, които да застрашат или да отнемат човешки животи, 

да се получат значителни материални щети и екологична катастрофа. 

Опасност от епидемии. 

Епидемия е налице, когато нови случаи на определено заболяване при 

хората и през определен период, значително надхвърлят обичайното и 

очакваното, т.е имаме масово разпространение на болестта. Епидемията се отнася 

до локално разпространение, но ако излезе извън границите на страна и 

континент, се смята за пандемия. Най-често причинителя за епидемията е 

инфекциозен агент, така че става дума за инфекциозно заболяване, като чума, 

холера, дифтерия, скарлатина, грип и други. 

Опасност от епизоотии 

"Епизоотия" е масово развитие на инфекциозно заболяване по животни върху 

определена територия. Епизоотията като масова инфекция представлява сложен 

процес, който има свой механизъм, превръщащ единичната инфекция в масова. 

Епизоотичният процес е основна закономерност за всяка инфекциозна болест и се 

характеризира със свързани, взаимнообуславящи се, последователни заразявания 

на здравите животни с причинителите на инфекцията. Факторите, които влияят 

https://beonline-bg.com/tru/uchebnici/2.AF_Zdraveopazvane%20na%20jivotnite-JuMitev/razdel_8.html#18
https://beonline-bg.com/tru/uchebnici/2.AF_Zdraveopazvane%20na%20jivotnite-JuMitev/razdel_8.html#18
https://beonline-bg.com/tru/uchebnici/2.AF_Zdraveopazvane%20na%20jivotnite-JuMitev/razdel_8.html#18
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върху появата, развитието и ликвидирането на епизоотичния процес, са 

източниците на инфекцията, начините за предаване на инфекциите, начините за 

разпространение на заразните болести и естеството на епизоотичния процес. 

Първичен източник на инфекция са болните животни, техните продукти и 

трупове. Вторичен източник на инфекция са главно почвата, водата и фуражите. 

Най-важните фактори за разпространяване на заразните болести са: свободното 

отглеждане и движение на животните; придвижването и търговията с животни;  

придвижването и търговията с животински суровини; предприятията за 

преработка на животински суровини. Промяната на климата също оказва 

съществено влияние за появата, развитието и разпространението на болести, 

които в миналото не са имали условия за развитие у нас. 

Характеристика на последствията по видове опасности: 

Източник на риск Области на вредни последствия 

Опасности  Социални 

последстви

я (С) 

Последствия 

за 

инфраструкту

ра-та (И) 

Икономичес

ки загуби (З) 

Последствия 

за околната 

среда (О) 

1. Земетресение         

2. Речно наводнение         

3.Наводнения в 

следствие преливане на 

голям язовир или 

повреда на язовирна 

стена 

        

4. Наводняване на 

сгради и територии в 

следствие на високи 

подпочвени води и 

преовлажняване на 

почвата 

      

5. Наводнения от липса 

на капацитет на 

отводнителните 

съоръжения в 

урбанизираните 

територии 

      

6.Наводнения от повреда 

на хвостохранилища и 

шламохранилища 

        

https://beonline-bg.com/tru/uchebnici/2.AF_Zdraveopazvane%20na%20jivotnite-JuMitev/razdel_8.html#18
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7. Ядрена или 

радиационна авария 

       

8. Горски пожари       

9. Пожари в земеделски 

земи, пасища и 

необработваеми площи 

      

10. Пожари в 

урбанизирана територия 

       

11. Промишлена авария         

12. Обилни снеговалежи 

и снегонавявания 

      

13. Поледици и 

обледявания 

      

14. Свлачища и срутища        

15. Силни бури       

16. Градушки       

17. Продължителни 

засушавания 

       

18. Транспортна 

катастрофа- въздушен 

транспорт в населено 

място 

      

19. Транспортна 

катастрофа – 

автомобилен транспорт 

      

20. Транспортна 

катастрофа- 

железопътен транспорт 

       

21. Епидемии       

22. Епизоотии       

23. Ерозия       

     

     

     

 Социални последствия (С) - последствия за хората и прекъсване на 

нормалната социална функция – потенциалният брой на загиналите, на сериозно 

пострадалите или заболелите, както и броят на непосредствено засегнатите хора – 

евакуирани/преместени и временно настанени лица; 

 Последствия за инфраструктурата (И) - поражения на сгради, съоръжения, 

прекъсване на доставките на основни стоки/услуги; 
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 Икономически загуби (З) - общите загуби в лева за всички категории, 

включително разходите за лечение, разходите за незабавни или дългосрочни 

мерки за възстановяване, разходите от прекъсване на икономическата дейност, 

косвени социални разходи и други преки и косвени разходи; 

 Последствия за околната среда (О) - въздействие върху географията на 

района с последствия за околната среда, релефа, природните ресурси 

разходите за възстановяване на околната среда или щетите върху околната 

среда. 

 

Качествена оценка на опасностите/рисковете в района на действие на плана. 

Качественият анализ на риска включва критериите за качествена оценка на 

последствията и вероятността, както и класифициране на нивата на риска. 

Опасност Вероятност Последствия Ниво на 

риск 

1. Земетресение Вероятно Големи НИСКО 

2. Речно наводнение Вероятно Умерени УМЕРЕНО 

3. Наводнения в следствие 

преливане на язовир или 

повреда на язовирна стена 

Вероятно Големи ВИСОКО 

4.Наводнения от повреда на 

хвостохранилища и 

шламохранилища 

Възможно Умерени УМЕРЕНО 

5. Ядрена или радиационна 

авария 

Възможно Катастрофални УМЕРЕНО 

6. Горски пожари Много 

Вероятно 

Умерени ВИСОКО 

7. Пожари в земеделски земи, 

пасища и необработваеми 

площи 

Много 

Вероятно 

Умерени ВИСОКО 

8. Пожари в урбанизирана 

територия 

Много 

Вероятно 

Големи УМЕРЕНО 

9. Промишлена авария Възможно Умерени НИСКО 

10. Обилни снеговалежи и 

снегонавявания 

Много 

Вероятно 

Умерени ВИСОКО 

11. Поледици и обледявания Вероятно Малки УМЕРЕНО 

12. Свлачища и срутища Вероятно Умерени УМЕРЕНО 

13. Силни бури Вероятно Големи УМЕРЕНО 

14. Градушки Вероятно Малки УМЕРЕНО 

15. Продължителни Възможно Малки УМЕРЕНО 
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засушавания  

16. Транспортна катастрофа – 

автомобилен транспорт 

Вероятно Малки УМЕРЕНО 

17. Транспортна катастрофа- 

железопътен транспорт 

Възможно Малки УМЕРЕНО 

18. Епидемии Възможно Малки УМЕРЕНО 

19. Епизоотии Възможно Малки УМЕРЕНО 

 Вероятността от възникване на дадено събитие и размерът на свързаните с 

него последствия са оценени чрез съществуващите средства за управление на 

риска (БДС EN ISO 31000:„Управление на риска – принципи и указания”). 

 Нивата на риск са оценени чрез модификация на матрица на риска в БДС 

ISO 31010: „Управление на риска – методи за оценяване на риска“. 

 

Преценяване и приоритизиране на опасностите/рисковете и идентифициране 

на потенциални мерки за въздействие. 

 

1. Преценяване на риска за всяка една от опасностите по критерии: 

Сериозност, Управляемост и Нарастване. 

Критерият „Сериозност” включва: 

- социални последствия – 50 % тежест 

- последствия за инфраструктурата- 25 % тежест 

- икономически загуби- 15 % тежест 

- последствия за околната среда- 10 % тежест 

Критерият „ Управляемост” включва:  

- определяне на трудността на управление на риска от съответната опасност 

- определяне на текущото ниво на управление чрез превенция, готовност, 

реагиране и възстановяване. 

Критерият „ Нарастване” се формира от комбинация: 

- нарастване на вероятността за настъпване на събитието 

- промяна в излагането на общността 

 

 

 

Земетресение: 

 Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х3+ 

0.25х4+ 0.15х5+ 0.1х3= 3,55х2=7,1 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки     
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3 умерени ●    

4 големи  ●  ● 

5 катастрофални   ●  

Оценка 3 4 5 4 

 

● „Управляемост”  3 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  3 3 3 3 

  „Нарастване” Ниска/Високо 3 

  

Речно наводнение: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х2+ 0.25х3+ 0.15х2+ 

0.1х2= 2,25х2=4,5 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки   ●  

3 умерени ● ●  ● 

4 големи     

5 катастрофални     

Оценка 2 3 2 2 

 ●„Управляемост” – 2.5 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  4 3 3 2 

  „Нарастване” Висока/средно- 4 

  

Наводнения в следствие преливане на язовир или повреда на язовирна 

стена: 

 Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х4+ 

0.25х4+ 0.15х3+ 0.1х4= 3.85х2= 7.7 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки     

3 умерени     

4 големи ● ●  ● 

5 катастрофални   ●  

Оценка 4 4 3 4 

 

 „Управляемост” - 3.25 
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Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  3 4 3 3 

  „Нарастване” Средна/Високо 3 

  

Наводнения от повреда на хвостохранилища и шламохранилища: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х2+ 0.25х2+ 

0.15х2+ 0.1х4=2.2х2=4.4 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки ● ● ●  

3 умерени     

4 големи             ● 

5 катастрофални     

Оценка 2 2 2 4 

  „Управляемост” – 2 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 1 3 2 

  „Нарастване” Ниска/Ниско- 2 

 

Ядрена или радиационна авария: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х5+ 0.25х3+ 

0.15х5+ 0.1х5=4.5х2=9 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки     

3 умерени  ●   

4 големи     

5 катастрофални ●  ● ● 

Оценка 5 3 5 5 

  „Управляемост” – 2.25 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  4 2 2 1 

  „Нарастване” Ниска/Средно-2  

  

 

 

 



                                                          
ООББЩЩИИННАА  ББРРААЦЦИИГГООВВОО  

 

 29 

Горски Пожари: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х3+ 0.25х2+ 

0.15х3+ 0.1х5= 2.95х2=5.9 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки  ●   

3 умерени        ●          ●  

4 големи     

5 катастрофални            ● 

Оценка 3 2 3 5 

  „Управляемост” – 4 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  3 5 5 3 

  „Нарастване” висока/средно- 4 

  

Пожари в земеделски земи, пасищаи необработваеми площи: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х3+ 0.25х1+ 

0.15х4+ 0.1х2=2.55х2=5.1 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни          ●   

2 малки           ● 

3 умерени        ●    

4 големи           ●  

5 катастрофални     

Оценка 3 1 4 2 

  „Управляемост” – 4 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  3 5 5 3 

  „Нарастване” Висока/Средно- 4 

  

Пожари в урбанизирани територии: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х5+ 0.25х3+ 

0.15х3+ 0.1х4= 4.1х2=8.2 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки            ● 

3 умерени         ●    

4 големи         ●         ●  
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5 катастрофални     

Оценка 3 4 4 2 

  „Управляемост” – 3.5 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 5 5 2 

  „Нарастване” средна/средно- 3 

  

Промишлени аварии: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х2+ 0.25х2+ 

0.15х2+ 0.1х2=2х2=4 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки         ●        ●         ●        ● 

3 умерени     

4 големи     

5 катастрофални     

Оценка 2 2 2 2 

  „Управляемост” – 2 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 3 2 2 

  „Нарастване” Ниска/Ниско- 1 

  

Обилни снеговалежи и снегонавявания: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х3+ 0.25х4+ 

0.15х3+ 0.1х3=3.25х2=6.5 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки     

3 умерени ●  ● ● 

4 големи  ●   

5 катастрофални     

Оценка 3 4 3 3 

  „Управляемост” – 3 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  4 3 3 4 

  „Нарастване” Висока/Средно- 4 
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Поледици и обледявания: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х3+ 0.25х3+ 

0.15х2+ 0.1х2=2.75х2=5.5 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки   ● ● 

3 умерени ● ●   

4 големи     

5 катастрофални     

Оценка 3 3 2 2 

  „Управляемост” – 2.5 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 3 3 2 

  „Нарастване” Средна/Средно-3 

  

Свлачища и срутища: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х1+ 0.25х2+ 

0.15х1+ 0.1х3= 1.45х2=2.9 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни        ●          ●  

2 малки         ●   

3 умерени    ● 

4 големи     

5 катастрофални     

Оценка 1 2 1 3 

  „Управляемост” – 3 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  3 3 3 3 

  „Нарастване” Средна/Средно - 3 

 

Силни бури: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х2+ 0.25х1+ 

0.15х3+ 0.1х3= 2х2=4 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     

2 малки  ● ●  

3 умерени ●    
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4 големи    ● 

5 катастрофални     

Оценка 3 2 2 4 

  „Управляемост” – 2.75 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 3 3 3 

  „Нарастване” Ниска/Средно- 2 

  

Градушки: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х1+ 0.25х4+ 

0.15х1+ 0.1х3=1.95х2=3.9 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни ●  ●  

2 малки     

3 умерени    ● 

4 големи  ●   

5 катастрофални     

Оценка 1 4 1 3 

  „Управляемост” – 3.25 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  3 4 4 2 

  „Нарастване” средна/средно-3 

  

Продължителни засушавания: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х5+ 0.25х3+ 

0.15х3+ 0.1х1= 3.8х2=7.6 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни ●    

2 малки  ●  ● 

3 умерени     

4 големи   ●  

5 катастрофални     

Оценка 1 2 4 2 

  „Управляемост” – 2.75 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 3 3 3 

  „Нарастване” Средна/Средно- 3 
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Транспортна катастрофа-автомобилен транспорт: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х3+ 0.25х1+ 

0.15х1+ 0.1х2=2.1х2=4.2 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни            ●  

2 малки    ● 

3 умерени ●    

4 големи     

5 катастрофални     

Оценка 3 1 1 2 

 

 ● Управляемост” – 2 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка  2 2 2 2 

  „Нарастване” Ниска/Средно- 2 

 

Транспортна катастрофа-железопътен транспорт: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х2+ 0.25х2+ 0.15х2+ 

0.1х1=1.9х2=3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Управляемост” – 2.5 

 

 

 

 

● „Нарастване“ Ниска/Средно – 2 

 

Епидемии: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х4+ 0.25х2+ 0.15х3+ 

0.1х3=3.25х2=6.5 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни    ● 

2 малки ● ● ●  

3 умерени     

4 големи     

5 катастрофални     

Оценка 2 2 2 1 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка 3 2 3 2 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О) 

1 незначителни     
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● „Управляемост“ – 2.75 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка 2 3 4 2 

 

● “Нарастване“ – Средна/Средно – 3 

 

Епизоотии: 

Ниво на вредни последствия по критерий „Сериозност”: 0.5х2+ 0.25х1+ 0.15х4+ 

0.1х3=2.15х2=4.3 

Ниво Описание (С) (И) (З) (О)  

1 незначителни  ●   

2 малки ●    

3 умерени    ● 

4 големи     

5 катастрофални   ●  

Оценка 2 1 4 3 

 

● „Управляемост“ – 3 

Управление 

чрез 

Превенция  Готовност  Реагиране  Възстановяване  

Оценка 3 3 4 2 

 

● „Нарастване“ – Средна/Средно - 3 

 

III. ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ 

НА ПОТЕНЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ. 

Данни за приоритизиране на рисковете са представени в Таблица-шаблон за 

оценка на риска.  

► Оценените с Екстремно ниво на риск - са класифицираните основни или 

критични рискове, на които трябва да се обърне специално внимание и да се 

предприемат мерки за тях с висок приоритет. Това означава, че трябва да се 

планират и изпълнят приоритетно мерки за намаляване или отстраняване на тези 

рискове, както и включването им в ПЗБ – разработване на планове за реагиране 

2 малки  ●   

3 умерени   ● ● 

4 големи ●    

5 катастрофални     

Оценка 4 2 3 3 
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при конкретни специфични опасности, планиране и провеждане на учения и 

тренировки за тези опасности, въвеждане на наблюдение за нивото на риск през 

определен интервал от време. 

► Оценените с Високо ниво на риск са класифицираните значими рискове, с 

достатъчно голям потенциал на вредните последствия, за което трябва да се 

предприемат приоритетно мерки за тях. Това означава, че трябва да се планират и 

изпълнят мерки за намаляване или отстраняване на тези рискове, както и 

включването им в ПЗБ, планиране и провеждане на учения и тренировки, 

въвеждане на наблюдение за нивото на риск през определен интервал от време. 

► Оценените с Умерено ниво на риск са класифицираните по-малко значими 

рискове. Това означава, че тези рискове трябва да бъдат наблюдавани за да се 

гарантира, че за същите са предприети подходящи мерки и са взети предвид при 

планирането и разработването на ПЗБ. 

► Оценените с Ниско ниво на риск справянето с тези рискове може да бъде 

предмет на планирането на отделните компетентни органи или на ПЗБ и същите 

следва да се наблюдават, в случай че при последваща оценка на риска може да 

има промяна и те да попаднат в по-високо ниво на риск. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ.  

ПРЕВЕНЦИЯ 

Целта на раздела е да представи рамката, насоките на Съвета за намаляване на 

риска от бедствия, структурите ролите , отговорностите и процесите, които могат 

да бъдат приложени за въздействие върху рисковете и постигане на дългосрочно 

намаляване на риска от бедствия. 

 

I. МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 

За предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от бедствия 

е необходимо да бъдат предприети мерки за превенция, като: 

информираност на обществото относно принципите, целите и дейностите по 

намаляване на риска от бедствия, както и относно дейностите за реакция преди, 

по време и след бедствия; 

- Идентифициране, анализ и оценка на рисковете от бедствия на национално, 

областно и общинско ниво; 

- Планиране, изграждане, разширяване и поддържане на системи за    

мониторинг, прогнози, ранно предупреждение и оповестяване; 

- Използване на образованието и обучението за изграждане на култура за защита 

при бедствия; 

- Планиране на достатъчно финансов ресурс за дейности за реакция преди, по 

време и след бедствия. 
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II. СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 

 

Земетресения 

1. Изследване , анализ и оценка на сеизмичния риск на територията на община 

Брацигово. 

2. Строителство, съобразено със сеизмичната опасност – антисеизмично 

строителство, което ще доведе до намаляване на човешките и 

икономическите загуби. 

3. Повишаване готовността за посрещане последиците от силни земетресения 

– превантивни мерки, адекватно планиране на спасителните дейности и др.  

4. Задължително обучение в училищата за действия при земетресение. 

5. Ефективно градоустройствено планиране, съобразено с природните 

особености и наличното устройство на населеното място;  

6. Постоянен и качествен контрол на строителните и ремонтни дейности. 

7. Ефективна система за застраховане – собствеността е не само право, но и 

задължение. 

8. Предварителна подготовка на домакинството за действие при земетресения 

(предварително подготвени лекарства, дрехи, осветление, храна, план за 

поведение на семейството и др.). 

 

Наводнения 

1. Анализ и оценка на риска от наводнения на територията на Общината. 

2. Запознаване на населението на Общината със заливните зони при 

наводнения. 

3. Законови промени във връзка със строителството в заливните зони и 

задължителното застраховане на имуществото в тези зони. 

4. Поддържане на нормална проводимост на речните корита. 

5. Поддържане на достатъчно свободни обеми в язовирите , постоянен 

контрол на съоръженията им за изправна работа. 

6. Доизграждане и усъвършенстване на системата за ранно предупреждение за 

наводнения. 

7. Предварително планиране на действията на семейството при опасност от 

наводнения. 

8. Осигуряване на точни и навременни прогнози за метеорологичната 

обстановка. 

 

Радиационни аварии и трансграничен пренос на радиоактивни вещества 

1. Поддържане на необходимия запас от Калиев Йодид. 

2. Разпределение на таблетките по предназначение и ежегодно преигравани на 

дейността с получателите. 
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3. Стриктно спазване на инструкциите записани в Приложението 

"Радиационни аварии в АЕЦ"Козлодуй" и трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества". 

4. Своевременно осведомяване на населението при възникнали аварии и 

назабавни указания за действие. 

                

Промишлени аварии свързани с отделяне на токсични вещества 

1. Стриктно спазване на технологичните процеси и мерките за безопасност 

при работа с отровни вещества. 

2. Непрекъснато повишаване квалификацията на работниците и служителите 

3. Своевременно информиране на тел.112 и Дежурния по Общински съвет по 

сигурност  на тел. 0601-63-585 за възникнала авария. 

4. Непрекъснато следене на информацията по средствата за массово 

осведомяване и точно спазване на указанията на компетентните органи. 

 

Обилни снеговалежи , снегонавявания и обледенявания 

1. Поддържане на 24/7 готовност за осигуряване на проходимост по 

републиканската и общинска пътна мрежа. 

2. Поддържане на достатъчно като количество и качество на снегопочистваща 

техника и обучен и мотивиран персонал за експлоатацията и. 

3. Поддържане на необходимите количества сол, луга, пясък, химикали и др. 

за обработка на пътищата. 

4. Осигуряване на точни и навременни прогнози за метеорологичната 

обстановка. 

 

Пожари 

1. Повишаване на културата на поведение на хората в горските територии. 

2. Провеждане на масови кампании по защита на гората, практически 

обучения за действие при възникване на горски и полски пожари. 

3. Поддържане на действащи формирования от "гасачески групи" и 

служители от горските стопанства, за бързо реагиране при възникване на 

пожари. 

 

Биологично заразяване на хора, животни и растения 

1. Строго спазване на хигиенните и  епидемиологични норми. 

2. Стриктно изпълнение на указанията и нарежданията на    компетентните 

органи. 

3. Недопускане на загробване на умрели животни (незабавно се уведомява 

БАБХ и екарисажа) 
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4. Специфичните мерки за превенция се допълват при очаквани бедствия и 

аварии в зависимост от конкретната ситуация. 

 

Свлачища и срутища 

1. Проучване и регистриране на свлачища от Гео защита Перник. 

2. Мониторинг на свлачища и срутища. 

3. Разработване на задания от общините за извършване на геоложки 

проучвания и стартиране на процедури за извършване на 

превантивни дейности обучение на населението за участие в 

дейностите по защитата при възникнали свлачища и срутища; 

4.  Временното извеждане на застрашеното население; 

5. Оценка на нуждите от осигуряване на подслон на застрашеното 

население, от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, 

лекарствени продукти и други от първа необходимост. 

Разчистване на пътища и осигуряване на проходимост 

 

Силни бури - градушки, гръмотевични и ветрови 

Tочна  прогноза и текуща информация относно предвиждането на интензитета на 

бурята; 

1. Предупреждение на населението  

2. Евакуация на застрашеното от бедствието население 

3. Осигуряване на подслон на населението, останало без жилища,  

4. Оценка на  неотложните нужди 

5. Оценка за инфраструктурата    

6. Оценка на възможните щети 

7. Издирвателно-спасителни операции,  

8. Медицинско осигуряване,  

9. Почистване и контрол върху отломките,  

10. Осигуряване на временни енергийни мощности,  

11. Осигуряване на транспортната инфраструктура,  

12. Възстановяване на инфраструктурата,  

13. Временно настаняване,  

14. Идентифициране на жертвите и погребални услуги. 

15. Възстановяване на инфраструктурата по приоритети. 

16.  Осигуряване  опазването на обществения ред и да се защити частната 

собственост.  

17. Проучване на здравната безопасност и да се приложат мерки за защита на 

населението. 
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III. МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 

 

Методите за изпълнение на горните мерки за превенция включват: 

- Периодична оценка за изпълнението на всички планирани дейности по 

превенция; 

- Разпределение на ролите и отговорностите при изпълнение на планираните 

мерки; 

- Повишаване на координацията между съставните части на ЕСС и Общината; 

- Повишаване на способностите за управление на риска от бедствия чрез 

обучения и тренировки;    

                 

РАЗДЕЛ ІV. 

ГОТОВНОСТ 

Целта на раздела е да се извърши преглед на текущите нива на организационна 

готовност и готовността на населението. Готовността се състои от готовност на 

съставните части на ЕСС и готовност на населението. Единната спасителна 

система включва: 

1. Министерства и ведомства; 

2. Общини; 

3. Търговски дружества и еднолични търговци; 

4. Центрове за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни 

заведения; 

5. Юридически лица с нестопанска цел, включително доброволните  

формирования;      

6. Въоръжените сили на Република България. 

На територията на общината са развърнати поделения на основните съставни 

части на ЕСС: 

- ПУ на МВР-Брацигово; 

- РСПБЗН- Пещера; 

- ФСМП – Брацигово; 

Другите съставни части на единната спасителна система предоставят помощ при 

поискване съгласно плановете за защита при бедствия. 

 

I. ГОТОВНОСТ НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ ЕСС 

 

► РСПБЗН-Пещера е по щатове с личен състав и техника, която е нова. Въпреки 

сравнително доброто окомплектоване, при възникване на природно бедствие в 

голям периметър на поражения, например земетресение, наличните екипи ще 

бъдат недостатъчни. Имайки предвид , че практически може да бъде засегната 

цялата страна, то вероятно ще е необходима и международна помощ. 
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Служителите са с достатъчно стаж и опит, подходящо са обучени за ефективно 

изпълнение на задълженията. 

► ПУ на МВР – Брацигово е по щатове с личен състав и техника. 

Щатната техника е стара, няма затруднения с консумативи и поддръжка. 

Служителите са мотивирани за изпълнение на задълженията си и са обучени, в 

случай на необходимост могат да осигурят реда и помогнат при оповестяването в 

Общината. 

►ФСМП – Брацигово е окомплектован с личен състав и техника по щатовете. 

Щатната техника е сравнително добре окомплектована. Намиращата  се на 

разположение 1 брой  линейка за Община Брацигово ще е крайно недостатъчна 

при мащабни природни бедствия. От останалите структури включени в ЕСС 

Общината има формирано Доброволно формирование , което е обучено и 

окомплектовано с лични предпазни средства. На разположение са моторни 

помпи, моторна резачка и средства за гасене на полски и горски пожари.  

Координацията между съставните части на ЕСС на територията на Общината е на 

необходимото ниво. Служителите осигуряващи координацията са добре обучени. 

Изградената свързочна система осигурява сигурна връзка в обхвата на мобилните 

оператори. Основните доставчици на хранителни стоки са малки хранителни 

магазини.Същите нямат достатъчно запаси и логистични възможности за 

осигуряване на населението.  

 

II. ГОТОВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

Готовността  на населението на Общината за адекватно реагиране при бедствия е 

много ниска. Причините за това са няколко: 

- В обучението на учениците от горните класове са включени само по 4 часа на 

година в "часа на класния", което по никакъв начин не може да създаде правилни 

навици за реагиране при бедствия; 

- Слаба заинтересованост от населението за информиране за възможните 

опасности, последствията и необходимите действия; 

- Наложилото се мнение, че държавата е длъжна да отговаря за всичко и да 

осигурява всичко; 

- Неумението на младите хора да се справят с трудности извън нормалната 

жизнена среда (осигуряване на подслон и приготвяне на храна в полеви условия, 

оказване на първа помощ и др.) 

- Постоянно застаряващото население предполага, че част от възрастните хора 

няма да могат да се справят при бедствие без чужда помощ; 

- Практически няма семейства които да са подготвили така наречените "семейни 

комплекти за бедствие". 
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III. ПРОБЛЕМИ ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ТЕКУЩИТЕ НИВА НА 

ГОТОВНОСТ 

  

Текущото ниво на готовност на съставните части на ЕСС е добро и временните 

затруднения които се изпитват в едно или друго направление няма да създадат 

затруднения в действията на структурите. Много е вероятно тези временни 

затруднения да бъдат преодоляни бързо чрез помощ от съседни общини ли 

директна помощ от държавата. По тревожно е положението с готовността на 

населението. Проблемите може да бъдат в широк спектър: 

- Лошото познаване или непознаване на вероятните бедствия и правилните 

начини на реагиране са предпоставка за възникване на паника, 

неизпълнение на разпорежданията на компетентните лица и от там до 

повишаване на рисковете за хората и имуществото им; 

- Незнаенето на задълженията ще забави спасителните и възстановителни 

дейности; 

- Нежеланието за включване в спасителни и възстановителни дейности ще 

доведе до допълнителни загуби в обществото, то може да провокира и 

вътрешни конфликти в общностите които допълнително ще утежнят 

обстановката.  

 

IV. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА 

                

Най – общите мерки за повишаване на готовността са: 

- Окомплектоване с личен състав и модерна техника на съставните части на ЕСС; 

- Пълно взаимодействие и координация между участващите в спасителните и 

възстановителни дейности; 

- Осигуряване във възможно най-кратки срокове първоначалните нужди на 

населението и участващите в спасяването и възстановяването; 

- Постоянно информиране на населението, особено при промяна на вероятните 

бедствия или при възникване на нови опасности. 

Водеща структура в изпълнението на горните мерки е РД "ПБЗН" – Пазарджик. 

Подпомагащи са всички структури включени в ЕСС. 

 

РАЗДЕЛ V. 

РЕАГИРАНЕ 

Целта на раздела е да регламентира принципите за реагиране, приоритетите, 

системите, организационната рамка, функциите и задачите на съставните части 

на ЕСС, които ще бъдат задействани, развърнати и координирани по време на 

бедствие. Съставните части на ЕСС реагират при получени сигнали по принципи 
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и критерии определени с техни вътрешни документи. Основен приоритет е 

живота и здравето на хората и защита на имуществото и инфраструктурата. 

Наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването се основават на: 

1. Информация и данни, предоставени от физически лица, организации и 

институции; 

2. Информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, 

хидрологични, сеизмологични, химически, биологични, радиологични, 

ядрени, екологични и други обекти и явления; 

3. Информация и данни, получени в центровете на Националната система за 

спешни повиквания с единен европейски номер 112; 

4. Хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от 

Националния институт по метеорология и хидрология  и други; 

5. Международен обмен на информация и данни. 

 

Ранното предупреждение изисква: 

1. Осъществяване на наблюдение за наличието на признаци за предстоящо 

бедствие; 

2. Анализ на данните от наблюдението; 

3. Вземане на решение от страна на компетентните органи; 

4. Разпространение на предупредителна информация за предстоящо бедствие; 

5. Предприемане на подходящи действия. 

Ранното предупреждение се извършва по разпореждане на Кмета на общината, на 

кметовете на населени места, на кметските наместници или на упълномощени от 

тях служители. На територията на Общината е развърната сиренна система за 

оповестяване, но тя е от стария тип и с нея не може да се предава речева 

информация. Системата може да се активира централизирано. Ранното 

предупреждение и оповестяването се извършва от Дежурния след получено 

разпореждане. Оперативния център на РД "ПБЗН" извършва ранно 

предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и 

съставните части на единната спасителна система. Оповестяването се извършва 

чрез Националната система за оповестяване, пример: 

„ Имате съобщение ! Моля въведете вашия ПИН!. Имате съобщение ! Моля 

въведете вашия ПИН!”. „Внимание земетресение”!. Внимание 

земетресение” !. Внимание земетресение” !.  

Освен посочения по-горе пример, може да бъде давана и допълнителна 

информация. Оповестяването на населението се извършва със специализирани 

автомобили, лично, от определени хора в населените места или чрез средствата за 

масово осведомяване. При получен сигнал за внезапно възникнало бедствие като 

земетресение, наводнение или промишлени аварии с отровни вещества, екипите 

на съставните части на ЕСС (без тези на БЧК) действат по правилата утвърдени в 
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техните структури. Екипите на БЧК се включват в дейностите след решение на 

Щаба и искане от Кмета. След явяване на място и уточняване на пораженията 

екипите може да поискат допълнителни сили и средства за справяне със 

ситуацията, като актуалната информация се предава на техните дежурни. 

Дежурния в Общинския съвет по сигурност, след получаване на сигнала 

незабавно уведомява мл. експ. „ОМП"и ЗН. на Общината и изпълнява неговите 

разпореждания. При необходимост и след разпореждане на Кмета на Общината 

се привеждат в готовност и изпращат на мястото на бедствието мл. експ. „ОМП"и 

ЗН. и други служители имащи отношение към ситуацията. На базата на 

проведения оглед на района на бедствието и оценката на ситуацията, кмета може 

да вземе решение за обявяване на бедствено положение и свикване на щаба за 

изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Бедствено положение е 

режим, който се въвежда в зоната на бедствието от определените в закона органи, 

свързан с прилагането на мерки за определен период от време с цел овладяване 

на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи. Бедствено положение се обявява, при условие че се 

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

1. Загуба на човешки живот; 

2. Увреждане на здравето на хората; 

3. Значителни вреди на имуществото и/или икономиката; 

4. Значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на 

почвата, водата или въздуха с химически, биологически или радиоактивни 

вещества и материали или с унищожаването на биологични видове. 

Когато наличните сили и средства за изпълнение на обичайните дейности от една 

или повече служби за реагиране на общинско ниво са недостатъчни и са 

необходими допълнителни ресурси за справяне с мащаба на възникнал инцидент, 

кмета на Общината може да обяви бедствено положение с което се въвежда 

общинския план за защита при бедствия. Териториалните структури и звена на 

органите на изпълнителната власт, физически и юридически лица с отговорности 

по изпълнението на общинския план за защита при бедствия изпълняват своите 

функции и задължения, като координацията и управлението на силите и 

средствата на ЕСС на общинско ниво се осъществява от кмета на Общината и 

общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. 

Кметът на общината обявява със заповед бедствено положение за цялата или за 

част от територията на общината. Копие от заповедта се изпраща незабавно на 

областния управител и на министъра на вътрешните работи. Незабавно след 

получаване на разпореждането, Дежурния в Общински съвет по сигурност 

уведомява членовете на Щаба за заповедта на кмета, като нарежда да се явят на 

определеното място. Общинския щаб за изпълнение на общински план за защита 
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при бедствия и за взаимодействие с Областния и Националния щаб извършва 

следните основни дейности: 

1. Извършва анализ и оценка на обстановката при бедствие; 

2. Предлага 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 подпомагане на засегнатото население; 

3. Осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване 

на бедствието; 

4. Информира чрез медиите населението за развитие на бедствието, за 

предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за 

необходимите предпазни мерки и действия; 

5. Докладва за хода на провежданите защитни мероприятия. 

На базата на възникналите последици от бедствието, кмета на Общината със 

заповед определя ръководител на операциите, който притежава необходимата 

експертиза и опит в зависимост от характера на бедствието. 

Също на базата на последиците се определят задачите, те могат да бъдат: 

- Търсене и спасяване; 

- Медицинска помощ; 

- Евакуация; 

- Конкретни мерки за намаляване на последиците или предотвратяване на 

разрастването му.  

Всяка от задачите се възлага на конкретна структура, като се съобразяват 

възможностите им. В случай, че силите и средствата на общинско ниво са 

недостатъчни за справяне с бедствието се иска помощ от Областния управител. 

Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на  

одобрените решения на общинския Щаб. 

 

РАЗДЕЛ VІ.  

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ 

Целта на раздела е да се определят мерките, включително ролите, 

отговорностите, структурите и дейностите, които могат да бъдат изпълнени в 

помощ на населението за възстановяване от бедствие. 

Целта на възстановяването е в най-кратки срокове да се премине към нормален 

живот в Общината, като бъдат отстранени  всички последици от бедствието. 

Възстановяването започва незабавно след спиране на въздействието от 

бедствието, приключване на спасителните дейности и осигуряване на безопасни 

условия за работа на комисии, ремонтни групи, строителни и възстановителни 

организации и др. Извършва се оценка на първоначалните нужди и щети 

непосредствено след бедствието, като основните показатели за оценка са: 
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- Необходимост от подслоняване/настаняване; 

- Персонални загуби; 

- Липса на електричество, вода, транспорт и др.; 

- Състояние на здравеопазването; 

- Състояние на икономическата дейност; 

- Околна среда – оценка на безопасността. 

В Общината се изграждат работни комисии от специалисти строителни инженер–

конструктори, техници и лицензирани експерти-оценители за извършване на 

оглед на пътища, пътни съоръжения, язовири, жилищни и нежилищни сгради. 

Важността на обектите за възстановяване се определя въз основа на 

целесъобразността от тяхното използване, а именно:  

1. Възстановяване критичната транспортна инфраструктура – единствени 

пътища и техните съоръжения; 

2. Обекти определящи жизнената дейност на общината и осигуряващи стоки 

от  първа необходимост;  

3. Комунално - енергийни мрежи; 

4. Обекти на здравеопазването и образованието; 

5. Жилищни и стопански сгради;  

Кмета на Общината издава заповед за изграждане на комисиите. Заповедта се 

изготвя под ръководството на Главния инженер на общината.  

Задачите на комисиите са:  

1. Да извърши оглед и оценка на нанесените щети на “пострадалите обекти” 

от инженерната и транспортна инфраструктура на територията на 

Общината;  

2. Да изготви списък на всички “пострадали обекти”, степенувани по важност;  

3. Да възложи при необходимост от проектиране - изготвяне на технически 

проекти  / задания / за възстановяване на обектите;  

4. Да осигури необходимите финансови средства за тяхното възстановяване 

или изграждане;  

5. Да възложи процедура за сключване на договори;  

6. Да следи изграждането на обектите и приемане на същите. 

В заповедта се указва времето, реда за работа на комисията и срока за изготвяне 

на констативния протокол с предложения за провеждане на:  

- Краткосрочни мероприятия;  

- Средносрочни мероприятия; 

- Дългосрочни мероприятия.  

В 14-дневен срок от възникване на бедствието се изпращат в МКВП – МС 

информационните форми за всеки отделен обект. Копие от информационните 

форми се изпращат и до Областния управител. Въз основа на протоколите от 

комисиите за оглед, кметът на общината отправя искане към 
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Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерския съвет (МКВП–МС) за предоставяне на средства за извършване на 

неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на обекти.  В 3-

месечен срок от изпращане на информационните форми в комисията се внасят 

исканията за финансиране.  

 

I. ПОДПОМАГАНЕ НА ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ 
 

1. Вътрешно подпомагане: 

- Длъжностното лице от общинската администрация , отговорно за 

подпомагане на засегнатото население e заместник кмета;  

- Дейности за осигуряване на подслон, храна, вода и други от първа 

необходимост на нуждаещите се, включват;  

● Определяне на длъжностни лица от зам. кмета за работа на “мястото за 

намеса”; 

● Осигуряване на транспорт включително и с висока проходимост;  

● Изготвяне на списък на лицата, нуждаещи се от помощ / на кой адрес са и от 

каква помощ се нуждаят /;  

● Даване на указания / разяснения / къде ще бъдат насочени;  

● Необходимост от транспорт за евакуация или настаняване / от определен адрес 

до определените места за настаняване /;  

● Други мероприятия / според обстановката /.  

Останалото без подслон население се настанява в незасегнати от бедствието 

сгради, а при недостиг на такива се организират палаткови лагери и се изготвят 

заявки за доставка на фургони.  

Посочените по-горе дейности изискват: 

а) Организиране  осигуряването на населението от засегнатите райони с 

необходимия фонд от облекло, обувки и други стоки от първа необходимост; 

б) Организиране на снабдяването с обменен фонд облекла и обувки на силите 

работещи в мястото на бедствието;  

в) Организиране изхранването на населението:  

- В населените места засегнати от бедствието;  

- В районите за настаняване;  

- В заведенията за обществено хранене;  

- В училищните столове.  

 г) През зимния сезон се осигуряват отоплителни материали и уреди за 

отопление;  

 д) Осигуряване с продоволствие на личния състав на силите определени за 

извършване на СНАВР;  
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е) Организиране и  ръководство на техническото осигуряване и осигуряване на 

ГСМ на инженерна и специална техника за провеждане на НАВР и евакуация;  

 Връзката на общината с хуманитарни, благотворителни и неправителствени 

организации се осъществява и координира от технически-сътрудник домакин, 

която организира  изхранването и настаняването на пострадалите в училищата и 

др. места за настаняване. Взаимодействието с търговските обекти и заведенията 

за обществено хранене се осъществява от експерта ТУТ и ПЗВ.  

 

II. РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕШНИ ДОСТАВКИ СЛЕД БЕДСТВИЕ 
 

Реда за извършване на спешни доставки се определя от кмета на Общината  след: 

- Получаване на актуална информация от “Ръководителя на място”  или 

специално изпратени служители за обстановката в района или в най-засегнатите 

райони;  

- Анализ на информацията в Щаба;  

- Набелязване на мероприятия за незабавно изпълнение;  

- Вземане на решение от кмета на общината;  

- Даване на указания на длъжностните лица по видовете осигурявания; 

- Приоритетни доставки в определени обекти на общината – определените места 

за настаняване на пострадали, училища и детски градини, големи магазини и др. 

Отговорните  длъжностни лица по доставката и разпределянето, е заместник 

кмета. Реда за извършване на доставките е както следва: 

- Изпращане на факс до фирмите доставчици, съгласно предварително 

изготвените таблични форми и определените за тяхното получаване на места;  

- Извършване на доставка от фирмите до местата за получаване;  

- Разтоварване и разпределение на доставките;  

- Раздаване на необходимите продукти и материали на изведеното население;  

- Подготовка на разчети за следващия ден.  

Охраната на доставените стоки и съдействието за раздаването се осъществява от 

служители на МВР. 

 

III. ВЪНШНО ПОДПОМАГАНЕ 

 

Въз основа на направената от Общината оценка за нуждите на пострадалото 

население се изготвят заявки за външно подпомагане, като приоритетно се 

изготвят такива за стоки от първа необходимост. Исканията за външно за 

общината подпомагане се изпращат до Междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерски съвет чрез Областния управител 

на област Пазарджик. Към искането се прилагат:  
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1. Акт за възлагане провеждането на неотложни аварийни работи на 

привлечените сили и средства на единната спасителна система;  

2. Разходооправдателни документи.  

Външното подпомагане се извършва от:  

1. Български червен кръст;  

2. Страни от ЕС.  

Реда за извършване на доставките е както следва:  

- Изпращане на факс до фирмите доставчици, съгласно предварително 

изготвените таблични форми и определените за тяхното получаване по места;  

- Извършване на доставка от фирмите до местата за получаване;  

- Разтоварване и разпределение на доставките;  

- Раздаване на необходимите продукти и материали на изведеното население;  

Методическото ръководство и контролът по изготвяне на заявките; /исканията се 

осъществяват от Замесник кмета/.  

Техническото изготвяне на заявките / исканията се осъществява от директорите 

на дирекции и отделите, отговарящи за ликвидирането на последствията. 

Заявките се изпращат до: 

- Областния кризисен щаб; 

- Областния оперативен щаб на БЧК;  

- РДПБЗН - Пазарджик.  

 

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА В ОБЩИНАТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ 

НА ПОМОЩИТЕ 
 

Местата за получаване на помощите се определят със заповед на кмета на 

Общината съобразно свободните налични складове. Получените помощи се 

съхраняват в складовете на общината и търговските дружества, а за бързо 

развалящи се продукти се използват хладилните камери на общинската столова и 

млекопреработвателните предприятия. Помощите се приемат във временните 

складове от секретаря на oбщината, а отговорност за съхранението и охраната им 

носи домакина. Организацията за раздаването им на населението се извършва от 

директорите на дирекции. Отчитането на раздадените помощи се извършва в 

обратния ред. Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на 

подпомагането е заместник кмета, според вида на помощта и конкретната 

обстановка. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация, 

координиращо външното и вътрешното подпомагане е  заместник кмета и 

директорите на дирекции имащи отношение.  
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РАЗДЕЛ VІІ.  

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

 

Целта на раздела е да осигури основа за наблюдение и оценка на плана за защита 

при бедствие и дейностите по неговото изпълнение. Оценката на плана за защита 

при бедствия на община Брацигово ще се извършва по време на прегледа му, 

тогава ще се проверяват и актуалността и приложимостта на разделите. При 

оценяване дали плана е адекватен, се преценява дали същият e: 

- Точен; 

- Практически приложим; 

- Обхваща всички необходими функции; 

- Осигурява необходимата координация между организациите и 

институциите включени в него. 

Точността се оценява чрез проверка дали:  

- Съществуват съответстващи, пълни и актуални приложения; 

- Връзките към организациите и определените функции и ресурси са пълни 

и актуални; 

- Структурирането на частите на ЕСС и щаба за изпълнение на плана, 

съответстват на тяхното описание. 

Практическата приложимост се оценява като се взема предвид дали: 

- Общината и включените организации са в състояние да изпълнят 

определените задачи; 

- Организациите представени в СНРБ и съставните части на ЕСС на 

общинско ниво разполагат с необходимите ресурси, за да бъдат в състояние да 

изпълнят функциите описани в ПЗБ. 

Обхвата се оценява чрез: 

- Проверка на наличието на опасности, които не са разгледани в Плана; 

- Разглеждане на механизмите за въздействие чрез превенция, готовност, 

реагиране и възстановяване по отношение на разгледаните рискове; 

- оценка на адекватността на съществуващите връзки между  ПЗБ и 

плановете на участващите организации и институции. 

Координацията се оценява като се вземе предвид следното: 

- 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 

НСНРБ; 

- Заложените мерки в ПЗБ са в съответствие с тези в Националния план за 

защита при бедствия. 
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Плана за защита при бедствия се поддържа в актуално състояние от мл. 

експ. „ОМП" и „ЗН“ на Община Брацигово. Актуализациите на ПЗБ 

задължително се правят при организационни промени или промени в 

процедурите, както и при други събития, които оказват въздействие по 

изпълнението на плана и процедурите. Плана за защита при бедаствия може да се 

преразглежда по всяко време от Съвета за намаляване на риска от бедствия, като 

може да бъде изменен, допълнен, отменен или заменен по реда на Закона за 

защита при бедствия.  

 

РАЗДЕЛ VІІІ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Планове за специфични опасности: 

1.1 Част Земетресение 

1.2 Част Ядрена или Радиационна авария 

1.3 Част Наводнение 

 Речно наводнение 

 Наводнение вследствие преливане на голям язовир или повреда на язовирна 

стена 

 Наводнения от повреда на хвостохранилища и шламохранилища 

 Наводнение от липса на капацитет на отводнителните съоръжения в 

урбанизираните територии 

2. Заповед за състава на общинския щаб за защита при бедствия. 

3. Списък на телефоните на членовете на общинския щаб за защита при бедствия. 

4. Списък на ръководителите на основните съставни части на ЕСС с телефони за 

връзка. 

5.  Телефони за връзка с дежурните в Областна администрация Пазарджик и в 

общините. 

6. Списък на фирмите като част от ЕСС, техника, ръководители, телефони. 

7. Структура на териториалните звена на министерства и ведомства - състав и 

техника. 

8. Разчет за 3 дни- суха храна и вода. 

9. Разчети за евакуация и разсредоточаване. 

10. Разчети за индивидуални средства за защита и йодни таблетки. 

 

 


